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Innehåll

54 miljarder  
i avkastning till 
AMFs pensions-

sparare
sedan 2010. 

Totalt  
629 000 kvm  
uthyrbar yta.

7 400 miljoner 
kronor till AMFs 
pensionssparare 

år 2021. 

Ett fastighets- 
värde om cirka  

79 miljarder  
kronor.

Om Årsberättelsen 2021
Årsberättelsen sammanfattar AMF Fastigheters verksamhetsår och  
integrerar hållbarhets- och ekonomisk rapportering för en övergripande  
och sammanhängande beskrivning.

Årsberättelsen utgör inte den formella årsredovisningen för AMF Fastig-
heter utan är en sammanställning av AMF-koncernens fastighetsbestånd. 
Fastighetsbeståndets resultat redovisas även som en del av moderbolaget 
AMFs årsredovisning. 
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Kort om AMF Fastigheter
AMF Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter 
i Stockholm och Sundbyberg om totalt 629 000 kvadratmeter uthyrbar 
area med ett fastighetsvärde om cirka 79 miljarder kronor.

Genom att utveckla våra fastigheter med arbets- och handelsplatser, 
hotell, bottenvåningar, kultur och service samt andra upplevelser skapar 
vi ett stadsliv som bidrar till stadens attraktionskraft och människors 
välmående. Vi är lika måna om vad som sker mellan husen som vad som 
finns i dem.

Vårt fastighetsbestånd utgörs av 36 fastigheter. Här ingår bland annat 
stadskvarteren Urban Escape, Mood District och Stockholmsverken 
samt handelsplatserna Gallerian, Mood Stockholm, Fältöversten, 
Ringen Centrum och Västermalmsgallerian.

Vårt uppdrag
AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till tjänstepensionsbolaget 
AMF och vårt uppdrag är att bidra med en långsiktig och stabil avkast-
ning till AMFs 4 miljoner sparare. 

Vi fullgör det uppdraget genom att – tillsammans med hyresgäster, 
kommuner, grannar och andra samarbetspartners – utveckla stadsrum 
där människor vill vara.  Levande platser skapar en större efterfrågan 
på våra fastigheter, vilket skapar förutsättningar för en god avkastning. 
Sedan bolaget grundades 2010 har vi skapat cirka 54 miljarder i avkast-
ning till AMFs pensionssparare.

Vi fullgör vårt uppdrag genom att bidra till stadens utveckling.  
Det förutsätter en långsiktigt hållbar strategi och att vår fastighets-
utveckling ser till staden som helhet, inte bara till de enskilda fastig-
heterna.

För att långsiktigt kunna utföra vårt uppdrag gentemot spararna, 
måste vi ha ett långsiktigt perspektiv och värna  om miljö, människa och 
det samhälle där vi verkar. Samtidigt som vi verkar för en stabil och god 
avkastning till våra pensionssparare ska vårt avtryck på klimatet mins-
ka i linje med Parisavtalets 1,5-graders mål. Sedan 2020 är AMF Fastig-
heter anslutna till Science Based Targets initiative och våra klimatmål 
godkändes under sommaren 2021.

Vi utvecklar 
stadsrum  

där människor  
vill vara.

Foto: Johan Strindberg

Om AMF Fastigheter

Under sommaren fick vi uppleva 
en återgång till staden, handels-
platserna och kontoren. Detta har 
till stor del varit ett bärande tema 
i berättelsen om AMF Fastigheters 
verksamhetsår 2021. Under hösten 
återinfördes pandemirestriktion- 
erna och vi längtade än en gång 
efter det fysiska mötet. 



6 7

AMF Fastigheter  \  Årsberättelse 2021

Ikea öppnar cityvaruhus 
I juli kunde vi dela den glada 

nyheten att Ikea öppnar sitt första 
svenska cityvaruhus i Gallerian 
under sommaren 2022. Det nya  
varuhuset blir fyra våningar och 
drygt 8 000 kvadratmeter stort och 
ska ligga i Gallerians södra del.  
Sedan nyheten offentliggjordes  
har arbetet med att förbereda  
lokalerna pågått för fullt.

SBTi-målen godkändes 
År 2019 anslöt vi oss till 

Science Based Targets initiative, 
SBTi – ett initiativ som ger företag 
stöd att sätta upp klimatmål i linje 
med Parisavtalets 1,5-gradersmål. 
Under sommaren godkände SBTi de 
mål vi satt upp för vår verksamhet. 
Enligt målen ska våra direkta ut-
släpp minska med 100 procent till 
år 2030 och de indirekta utsläppen 
med 67 procent per kvadratmeter 
under samma period. Dessa mål 
kommer att vara vägledande för AMF 
Fastigheters arbete kommande år.

Puls och liv återvände till staden  
Med höstens intåg och lättade 

restriktioner kunde vi äntligen bjuda in 
kultur, liv och puls till våra platser igen. 
Bland annat anordnade vi en konsert och 
ett rundabordssamtal med artisten Silvana 
Imam i 5:e Hötorgshuset, en uppskattad 
höstloppis i Stockholmsverken på Söder-
malm och ett food hoppingevent i Mood 
District.

Den stora kultur- 
satsningen Space invigdes

Den 27 november slog det digitala 
kulturcentret Space upp portarna 

i 5:e Hötorgshuset intill Sergels 
torg. Med det berikades Stockholm 

med världens största gaming- 
center med över 400 spelstatio-

ner, museet Avicii Experience och 
norra Europas största permanenta 
e-sportarena. Även musikstudios, 

kaféer, barer och en restaurang 
finns i Space, en satsning av AMF 

Fastigheter och Pophouse  
Entertainment. 

Två försäljningar och ett förvärv 
Under året har AMF Fastigheter 

genomfört två försäljningar – av en 
fastighet i Sundbyberg och tre på 
Norrmalm – samt förvärvat en, i Brunna. 
Försäljningarna inbringar nästan tre 
miljarder kronor, pengar som kommer 
att investeras på bästa möjliga vis 
till förmån för AMFs cirka 4 miljoner 
pensionssparare.

Gallerian fyllde 45 år 
Den 8 oktober fyllde  

Gallerian 45 år. Sedan invigningen 
1976 har handelsplatsen varit 

en självklar Stockholmsikon och 
shoppingdestination för såväl 

stockholmare som turister – och 
ett kontrastrikt nav för folkliv, 
populärkultur och subkulturer. 

45-årsjubileet uppmärksammades 
med en utställning där människor 

som på olika sätt lärt känna  
handelsplatsen under snart  

fem decennier berättade vad  
Gallerian betytt för just dem.

miljarder kronor  
inbringas genom  

försäljningar.

3

Händelser från 2021

Året i korthet

är målet  
för minskning av  
direkta utsläpp.

100 %

miljoner besökare
räknar Ikea med

i Gallerian.

2,5

kvadratmeter på  
sju våningar – så  
stort är Space.

7 500

Stad i ljus! Silvana Imam 
under en spelning i Silvanas 
kreativa hubb F5MMAN i 5:e 
Hötorgshuset under hösten. 

Foto: AM
F Fastigheter
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En fortsatt god efterfrågan på kontorslokaler och  
ökade fastighetsvärden gjorde 2021 till ett starkt år.  
Nu börjar en förändringsresa, men visionen att skapa 
stadsrum där människor vill vara står fast. 

AMF Fastigheter ska fortsätta att skapa värde för  
våra pensionärer och samhället i stort.

Strategi

En värdeskapande  
stadsutveckling

Foto: Johan Strindberg
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”2021 präglades till stor del  
av återgång till staden,  

kontoren och handelsplatserna”

e beteendeförändringar vi såg 
växa fram under pandemins 
första månader 2020 befästes 

under inledningen av 2021. Distans- 
arbetet och den ökade e-handeln stärkte 
sin ställning som det nya normala. 
Samtidigt märktes en längtan till en 
ny postpandemisk tid då vi får träffa 
kollegor, ha fysiska möten, får kreativa 
impulser och bygga organisations- 
kulturen tillsammans – på kontoret. 

Även om utvecklingen framåt är 
oviss kan vi konstatera att stora delar 
av 2021 präglades av en återgång till 
staden, kontoren och handelsplatserna. 
Under året har vi också färdigställt 
och öppnat Space vid Sergels torg, en 
mötesplats med fokus på gaming och 
musik och en kultursatsning för fram-
för allt unga som kommer att stärka 
Stockholms position som musik- och 
kulturstad. Space kommer även att 
skänka liv till en plats som fram till nu 
upplevts som allt annat än trygg – en 
platsförändring på samma sätt som 
vi tidigare bidragit till på exempelvis 
Brunkebergstorg.

Återhämtningen syns i resultatet
AMF Fastigheter har under året bidra-
git med drygt 7 400 miljoner kronor 
till moderbolagets cirka 4 miljoner 
pensionssparare. Det är väsentligt 
bättre än såväl förra årets resultat på 

1 300 miljoner som 2019 års siffror, 
innan pandemin bröt ut. Även totalav-
kastningen återhämtar sig starkt och 
stannar på 10,2 procent för året jämfört 
med 1,8 procent för 2020. Detta bekräf-
tar bilden av en ekonomi som ser ut att 
återhämta sig efter pandemin.

Handelns utveckling
Vid årets utgång har vi glädjande nog 
också sett att besökarna är på väg tillbaka 
till våra handelsplatser, framför allt 
i city, även om vi inte är tillbaka på de 
nivåer som rådde före pandemin. Det är 
ingen överdrift att konstatera att staden 
som fenomen har blivit utmanad under 
pandemin. Att ta stadens attraktions-
kraft för given vore ett misstag. Sanno-
likt ser vi nu början på en omdefinition 
av vad staden är. 

Från att ha varit en plats dit männi- 
skor i huvudsak åker för att handla 
och arbeta ser vi nu hur nya beteende-
mönster växer fram där kultur, kuli-

År 2021 började mitt i en pandemi 
som blev ett kvitto på vår inne- 
boende styrka att som organisa-
tion leverera resultat även under 
svåra och annorlunda förhållan-
den. Det skapar trygghet inför 
framtiden.

D
nariska upplevelser och möten mellan 
människor får en mer framskjuten 
plats. Det kommer att påverka hur vi 
framöver utformar våra städer och vårt 
gaturum. För våra handelsplatser gäller 
det att fokusera mer på själva platsen 
och vad som gör den relevant för att 
fortsätta vara en plats som människor 
vill besöka.

Hållbarhetsarbetet tar nya steg framåt 
Hållbarhetsfrågan är vår kanske största 
utmaning, men den är tätt samman-
kopplad med lönsamheten. Är vi inte 
lönsamma kommer vi inte att kunna 
genomföra de omställningar vi föresatt 
oss att göra. Det arbete som påbörjades 
under förra året med att ansluta bolaget 
till Science Based Targets initiative 
(SBTi) nådde ett viktigt etappmål när 
våra mål godkändes under året. 

Kommande projekt 
AMF Fastigheter har under året förvär-
vat en fastighet inom lager- och logistik- 
branschen. Det är ett område som är 
tätt sammankopplat med handel och 
stadsutveckling och förvärvet är bland 
annat gjort för att vi ska kunna lära oss 
förstå detta segment bättre. I detta  
sammanhang sitter vi som bolag dess-
utom på en stor outnyttjad resurs i form 
av våra garage och källarplan i väldigt 
centrala lägen. 

Vd-ord

Space kommer även  
att skänka liv till en 

plats som fram till nu  
upplevts som allt  

annat än trygg. 

Förhoppningar inför 2022 
När detta skrivs förbereder regeringen 
för att covid-19 inte längre ska klassas 
som en samhällsfarlig sjukdom, och jag 
känner en stor tillförsikt inför 2022. 
Mycket av det som återkommit under 
2021 efter att ha varit pausat under 
pandemins första år fortsätter sanno-
likt att utvecklas och efterfrågas. AMF 
Fastigheter står väl rustat att möta den-
na efterfrågan och kommer att fortsätta 
att vara en aktiv part i det arbete som 
ligger framför oss, inte minst tack vare 
alla våra duktiga medarbetare. 

Med dessa ord vill jag passa på att 
tacka för mig som vd på AMF Fastig-
heter. Jag kommer när denna årsbe-
rättelse skickas till tryck att ha lämnat 
över ledarskapet till min efterträdare 
Thomas Erséus, som jag är helt över-
tygad om kommer att göra ett utmärkt 
arbete med att leda AMF Fastigheter  
in i framtiden. Jag ser fram emot att 
följa resan.  

Mats Hederos,  
avgående vd, AMF Fastigheter

Distansarbetet och  
den ökade e-handeln  
befäste sin ställning 

som det nya normala.

Foto: Jonas M
alm

ström

Mats Hederos, 
avgående vd  

AMF Fastigheter.

Mats Hederos, avgående vd AMF Fastigheter:



12 13

AMF Fastigheter  \  Årsberättelse 2021

Nyckeltal Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019

Intäkter netto, MSEK 2 942 2 926 2 788

Driftnetto, MSEK 2 019 2 013 1 902

Överskottsgrad 69 % 69 % 68 %

Uthyrningsgrad 94 % 94 % 91 %

Direktavkastning 2,8 % 2,7 % 2,8 %

Totalavkastning 10,2 % 1,8 % 9,4 %

Förändring fastighetsvärde (MSEK) 2021 2020 2019

Ingående balans 73 241 73 915 68 120

Förvärv 143 – –

Investering i befintliga fastigheter 584 700 1 275

Försäljningar - 697 - 667 –

Realiserad och orealiserad värdeförändring 5 430 - 708 4 520

Utgående balans 78 701 73 241 73 915

Objektstyper  
(andel av area)

   Kontor  70 %

   Butik  15 %

   Hotell  5 %

   Restaurang  4 %

   Lager  3 %

    Konf, gym, m fl  2 %

   Bostad  1 %

2 942 MSEK
Nettointäkterna ökade till 2 942 MSEK (2 926). Ökningen beror på  
högre intäkter från nya och omförhandlade hyreskontrakt, men  
dämpas av coronapandemin som framför allt haft en negativ effekt  
på våra handelsplatser och hotell.

69 % Överskottsgraden uppgick till 69 procent (69) vilket är samma nivå 
som förra året och i linje med bolagets målsättning om en långsiktig 
överskottsgrad över 70 procent.

2 019 MSEK Driftnettot uppgick till 2 019 MSEK (2 013). Driftnettot ökar, vilket följer 
av högre intäkter men påverkas också av ökade kostnader. Under året 
såldes fastigheten Fröfjärden 3, vilket har påverkat utfallet negativt. 

2,8 % Direktavkastningen uppgick till 2,8 procent (2,7) och stiger 
utifrån ett förbättrat driftnetto. 

10,2 %
Totalavkastningen ökade till 10,2 procent (1,8). Totalavkastningen 
förbättras med värdeutvecklingen på fastighetsbeståndet. En positiv 
utveckling som framför allt under andra halvåret drivits av sänkta 
direktavkastningskrav, stigande marknadshyror, realiserade  
värdeförändringar och inflationsjusterade hyresintäkter. 

Siffrorna är avrundade.

AMF Fastigheter 2021 i siffror

”Ett av de roligaste  
jobben man kan ha”

AMF Fastigheters nya vd heter Thomas 
Erséus. Thomas har över 35 års erfa-
renhet från näringslivet, bland annat 
från Ericsson, WSP och Kungsleden,  
varav 28 år som vd. Närmast kommer 
han från posten som vd för arbets- 
givarorganisationen Almega. 

homas Erséus menar att hans 
nya roll är ett av de roligaste 
och på många sätt finaste upp-

drag man kan ha.
– AMF Fastigheter är ett av Sveriges 

största fastighetsbolag och har ett stort 
uppdrag – att säkra pensionerna för 
cirka 4 miljoner pensionstagare i dag 
och i framtiden. För mig är detta väldigt 
viktigt, och att tjäna ett sådant syfte 
har bara blivit viktigare med åren. AMF 
Fastigheter gör det genom att utveckla 
staden, vilket är något vi alla kan ha 
nytta av – inte bara de som pensions-
sparar i AMF, säger Thomas Erséus.

– Målet är att vi genom långsiktigt  
arbete ska skapa värde över tid, men 
även en tryggare och mer attraktiv  
stad och en stad som förhoppningsvis 
kan bli mer hållbar och möta de sam-
hällsproblem som många städer nu  
står inför.

Under åren har Thomas Erséus varit 
vd för flera stora kunskapsorganisatio-
ner med behov av rymliga kontorsloka-
ler och har på så sätt stor förståelse för 
hyresgästens perspektiv.

– Jag har även haft posten som 

global fastighetschef på Ericsson, 
som utgjorde en stödfunktion till våra 
forskare, konstruktörer och medarbe-
tare i produktionen. Uppdraget var att 
skapa fastigheter som var resurseffek-
tiva samtidigt som de skulle leverera 
maximal nytta och produktivitet. Det 
perspektivet är viktigt att ha med sig 
även i min nya roll när vi utvecklar de 
fastigheter som våra kunder nyttjar, 
oavsett om det rör sig om kontor, handel 
eller hotell, säger han.

Thomas Erséus har en civilingenjörs-
examen inom Väg och vatten från 
Chalmers tekniska högskola och är i dag 

T

styrelseordförande för Chalmersfastig- 
heter. I AMF Fastigheters styrelse har 
Thomas arbetat i nästan två år och är 
därmed väl förtrogen med företaget. 
Detta, i kombination med att vice vd 
Marie Barkman fortsätter i sin funk-
tion, borgar för kontinuitet.

– Nu ser jag fram emot att fortsätta 
mitt arbete för AMF Fastigheter i rollen 
som vd, och jag ser, som alla andra, även 
fram emot den återstart som förhopp-
ningsvis väntar efter en utmanade tid 
i pandemins spår. Jag känner mig både 
glad och ödmjuk för förtroendet att leda 
ett av Sveriges största fastighetsbolag, 
säger Thomas Erséus. 

Thomas Erséus,
tillträdande vd  
AMF Fastigheter.

Foto: Jonas M
alm

ström

Thomas Erséus om sin nya roll:
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”AMF Fastigheter har  
förändrat perceptionen  

av hela områden”

ats Hederos började som fast-
ighetschef på AMF Pension 
2006 med uppdraget att öka 

AMFs fastighetsinnehav. Då hade AMF 
en fastighetsportfölj värderad till cirka 
13 miljarder kronor i balansräkningen. 
I dag är fastighetsvärdet i dotterbolaget 
AMF Fastigheter cirka 79 miljarder 
kronor, med kommersiella fastigheter  
i Stockholm och Sundbyberg. 

Bolagsbyggandet inleddes samtidigt 
som en ny vision antogs för fastighets- 
portföljen: att skapa platser där männi- 
skor vill vara genom att förvandla B-lägen 
till A-lägen. Utvecklingen gick från en 

förvaltande inriktning inom AMF  
Pension, till att bli ett eget fastighets- 
bolag och en aktiv samhällsbyggare. 

– Tidigare fanns en strategi att 
förvalta stora fastigheter med ett par 
större hyresgäster, men runt år 2008–
2009 gick många avtal mot sitt slut och 
flera hyresgäster signalerade att de satt 
i omoderna lokaler och hade för avsikt att 
flytta därifrån, berättar Mats Hederos. 

Det ledde till att han föreslog för 
AMFs styrelse att bilda ett eget fastig-
hetsbolag med en dedikerad styrelse 
som var van att fatta beslut i fastighets- 
frågor. Utmaningen: att få fastighets-

På elva år har AMF Fastigheter 
blivit ett av Sveriges största 
fastighetsbolag, och Mats  
Hederos är den som sedan  
starten har lett arbetet med att 
bygga ett bolag som utvecklar 
stadsrum där människor vill 
vara. Vid årsskiftet lämnade 
han vd-posten, och kan därmed 
blicka tillbaka på AMF Fastig- 
heters utveckling under ett  
drygt decennium.

M

beståndet att växa – och samtidigt 
börja bygga om och utveckla befintligt 
fastighetsbestånd.   

Beslutet att bilda AMF Fastigheter 
togs av AMFs styrelse våren 2010. I sep-
tember kunde det nya bolaget ta form.

– Då handlade det om att ta hand om 
de vakanser som började uppstå. H&M 
flyttade ifrån det som i dag är handels-
platsen Mood Stockholm, vilket gjorde 
att halva kvarteret blev tomt, och något 
år senare kom beskedet att Swedbank 
skulle flytta från Brunkebergstorg, 
säger Mats Hederos och fortsätter:

– Plötsligt hade vi två stora utvecklings- 
projekt där vi var tvungna att göra något 
radikalt. Dessutom skulle vi samtidigt 
öka vår fastighetsportfölj genom för-
värv, utan att ha bemanning på plats. 

Vid den tidpunkten aviserade flera  
stora hyresgäster att de skulle flytta ut 

från citykärnan. I media målades bilden 
av en döende innerstad upp.

– Att då sätta i gång två stora projekt – 
dels utveckla nya stadskvarteret Mood 
District, dels förändra hela karaktären på 
Brunkebergstorg som senare blev Urban 
Escape – hade varit en utmaning även 
för stora etablerade fastighetsbolag. 

Utvecklingen av Mood Stockholm blev 
startskottet för AMF Fastigheters nya 
sätt att tänka.

– I stället för att bygga om en lokal  
och försöka hyra ut den ville vi förändra 
perceptionen av ett helt område. Vi hade 
två strategier: att göra bottenvåning-
arna mer attraktiva och att köpa så 
mycket som möjligt runt omkring Mood 
Stockholm för att räkna hem de inves-
teringar vi gjorde på bottenvåningarna 
genom att göra hela området mer att-

raktivt att både hyra och att besöka.
Samtidigt träffade AMF Fastigheter 

cirka 150 företagsledare för samtal om 
hur de såg på framtiden. Parallellt tillfrå-
gades unga yrkesarbetande och studen-
ter om hur de tänkte när de sökte jobb 
och vilken typ av arbetsplats de ville ha.

– De unga ville ha något helt annat än 
det vi stereotypt tänkt när vi byggde ett 
nytt kontor med garage i bottenvåningen, 
chefen i hörnrum och intern matsal. 
Många sa att de skulle tacka nej till ett 
jobb som inte var i staden. De ville vara  
i en miljö som de var stolta över.

Så växte idén med Urban Escape fram, 
en livlig oas där innovativa företag 
som Spotify och Microsoft flyttade in 
och där människor möts för att arbeta, 
shoppa, äta och umgås. På liknande sätt 
har AMF Fastigheter fortsatt skapa 
attraktiva platser runt om i Stockholm 
– nu senast med det digitala kultur- 
centrumet Space vid Sergels torg.

Mats Hederos säger att AMF Fastig-
heter tagit lärdom från restaurangbran-
schen, kulturscenen, besöksnäringen 
och digitala näringar för att skapa 
kluster och levande stadsmiljöer med 
egna signum.

– Vi har ägnat mycket tid de senaste 
fem åren åt att jobba med den interna 
kulturen och bemötandet, att förstå 
vilka förväntningar och önskemål den 
som sitter framför oss har. En inlyss-
nande kultur är en viktig framgångs-
faktor för oss, fastslår Mats Hederos.  

AMF Fastigheters historia. Intervju med Mats Hederos

Space och utvecklingen av Sergels torg i Stockholm. Utvecklingen av Space och 5:e Hötorgs-
huset är den senaste delen i en triangel av stadsutvecklingsprojekt i Stockholms city  
som AMF Fastigheter arbetat med. De andra utgörs av Urban Escape och Mood District.

Mats Hederos, avgående vd på AMF Fastigheter:

Foto: M
agnus Glans

Foto: Namn Namnsson

Vi fick plötsligt två stora  
utvecklingsprojekt 

 där vi var tvungna att 
göra något radikalt.

Mats Hederos under 
pressinvigningen av 

Space den 25 november 
2021: ”Omdaningen av 

city och rivningen av 
Klarakvarteren är fortsatt 

ett sår hos många.  
Dessa kvarter förtjänar  

ett bättre öde.”
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”En attraktiv kärnportfölj  
skapar goda förutsättningar  

i en tid av förändring”

MF Fastigheter har påbörjat 
sitt tolfte verksamhetsår när 
Thomas Erséus tillträder som 

ny vd i inledningen av 2022. Thomas 
har då suttit två år i AMF Fastigheters 
styrelse och har därmed god insyn i 
bolaget. Han anser att AMF Fastigheter 
har förhållit sig väl till den övergripande 
strategin – att skapa stadsrum där 
människor vill vara och verka. Det av-
speglas i resultatet. Sedan starten 2010 
har AMF Fastigheter utvecklat sin fast-
ighetsportfölj från ett marknadsvärde 
om 22 miljarder till 79 miljarder kronor.

Uppdraget är att säkra en långsiktig, 
trygg och stabil avkastning till moder-
bolaget AMFs 4 miljoner pensions- 
sparare, men med många mogna fastig-
heter i beståndet är det nu läge att skapa 
viss rörelse i fastighetsportföljen – detta 
för att öka möjligheten till mervärde 
och ytterligare avkastning som kan 
komma pensionsspararna tillgodo.

– Vi kan konstatera att vi har en 
mycket attraktiv fastighetsportfölj  
i dag, säger Marie Barkman, vice vd på 
AMF Fastigheter, och fortsätter:

– Utifrån vårt uppdrag, i kombina-
tion med att vi har skapat fina och bra 
fastigheter i attraktiva lägen, ser vi nu 
att vi behöver skapa viss förändring i 
fastighetsportföljen för att på så sätt 
skapa ett mervärde på längre sikt samt 

kunna fortsätta utveckla stadsrum där 
människor vill vara.

En stabil kärnportfölj kommer även 
fortsatt att utgöra lejonparten av AMF 
Fastigheters fastighetsbestånd.

AMF Fastigheter är en långsiktig fastig- 
hetsägare som vill bidra till stadens 
utveckling genom att skapa trygga, 
levande stadsmiljöer. 

– För att kunna göra det även framåt 
behöver vi identifiera de fastigheter 
som, utifrån bolagets prioriteringar, är 
färdigutvecklade och kan avyttras för 
att frigöra resurser till nya investeringar, 
antingen i fastigheter som redan finns 
i beståndet eller för att köpa nytt, säger 
Thomas Erséus och fortsätter:

– Genom att exempelvis komplettera 
med tillgångar i anslutning till fastig- 
heter som vi redan äger, kan vi ta ett 

Under den närmaste tiden  
kommer AMF Fastigheter,  
under ledning av bolagets nya  
vd Thomas Erséus och vice vd 
Marie Barkman, att fokusera på 
att skapa nya värden genom  
att utveckla stadsrummet samt 
öka förvaltningseffektiviteten  
i bolaget. Samtidigt vill man  
höja beredskapen inför fram- 
tida utmaningar.

A

En stabil kärnportfölj 
kommer att utgöra  

lejonparten av  
AMF Fastigheters 

 fastighetsbestånd. 
Marie Barkman

samlat grepp om en stadsdel, en stads-
miljö eller olika funktioner, och höja 
värdet. Det har AMF Fastigheter redan 
gjort framgångsrikt.

För att ytterligare stärka bolaget vill 
Thomas Erséus också arbeta än mer 
med förvaltningsfrågorna.

– AMF Fastigheter har varit lycko-
samma med sin projektutveckling 
genom att förstå behoven och byggt om 
samt byggt nytt för att skapa nya miljöer 
som höjt fastighetsvärdet. Nu är det 
också läge att arbeta mer intensivt med 
förvaltningsfrågorna. Det är ett minst 
lika viktigt arbete som utvecklingen av 
fastighetsportföljen genom transak-
tioner och projekt, och som rätt utfört 
skapar stora värden över tid, säger han.

På sikt finns även ett antal utmaningar 
att förhålla sig till. Det handlar om håll-
barhet, flexibilitet och anpassning.

– Jag tror att synen på byggandet och 
husens funktion kommer att förändras. 
I dag finns stor medvetenhet kring mil-
jöfrågor. Miljöcertifierade och hållbara 
byggnader är inte längre en fördel, 
utan kommer att vara en nödvändighet 
för att en fastighet ska vara attraktiv. 
Därför är det hög tid för hela branschen 
att fundera över hur vi ska bli ännu mer 
hållbara, i nyproduktion men även i 
det befintliga beståndet, säger Thomas 
Erséus.

Thomas Erséus pekar även på de infra- 
strukturförändringar som blir nödvän-
diga i spåren av den ökande elektrifie-
ringen av samhället och som också kan 
bli en utmaning i befintliga fastighets-
bestånd, i exempelvis garage och områ-
den kring logistik och distribution. 

– Oavsett om det rör sig om bilar eller 
kontor måste det finnas en infrastruk-
tur på plats som kan hantera den del-
ningsekonomi som vi hittills bara sett 
början på, och då måste våra fastigheter 
skapa möjligheter till det.

Här blir flexibilitet ett nyckelord, 
enligt Thomas Erséus.

– Det kan handla om omställbarheten 
i fastigheterna från mindre till större 
lokaler men även om olika typer av an-
vändning under dygnet. Vad det gäller 
handelsplatserna behöver vi jobba 
aktivt och kontinuerligt för att möta 

besökarnas förändrade behov och be-
teenden. Till exempel kan det handla 
om att erbjuda föränderlighet över tid 
genom pop up-koncept kopplade till 
marknadskampanjer och årstider. Det 
finns många spännande utmaningar 
som det ska bli väldigt roligt att jobba 
med, säger han.

Coronapandemin har förändrat hur 
många av oss ser på arbetsplatsen,  
vilket kommer att påverka AMF  
Fastigheters kontorslokaler framåt.

– Pandemin har haft stor inverkan 
på hur och när vi möts samt vilka typer 
av arbetsuppgifter vi träffas för, vilket 
i sin tur påverkar hur våra kontors- 
lokaler utformas. Ju längre pandemin 
pågår, desto mer kan den förändra 
vårt sätt att arbeta, avslutar Thomas 
Erséus. 

Vd Thomas Erséus och vice vd Marie Barkman:

Jag tror att synen på 
byggandet och husens 

funktion kommer  
att förändras.

Thomas Erséus

Foto: Jonas M
alm

ström

Marie Barkman, vice vd  
och Thomas Erséus,  
ny vd på AMF Fastigheter. 
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Två försäljningar  
och ett förvärv facit  
efter händelserikt år

fastighetsportfölj och att vi tillför värde 
med vårt utvecklingsarbete. 

AMF Fastigheter har under året ge-
nomfört två försäljningar som är i linje 
med företagets nya strategi. Precis före 
jul tecknades avtal med Folksamgrup-
pen om en försäljning av tre kontors-
fastigheter på Norrmalm till ett värde 
av ca 2 140 miljoner kronor. I somras 
såldes fastigheten Fröfjärden 3 i Sund-
byberg till Aquaticus Real Estate till  
ett värde av ca 740 miljoner kronor.

– Försäljningarna, som under året 
totalt genererat nästan tre miljarder 
kronor, frigör kapital för nya investe-
ringar och projekt. Affärerna visar att 
våra fastigheter möter en mycket stark 
efterfrågan där prisnivåerna med råge 
överstigit marknadsvärderingarna, 
säger Fredrik Ronvall.

Under året har AMF Fastigheter också 
gjort ett nytt förvärv, en så kallad ”last 
mile”-fastighet i Brunna. I det stora pers- 
pektivet en mindre affär – dock en affär 
med visioner, enligt Fredrik Ronvall. 

– Förvärvet i Brunna visar att vi vågar 
satsa och tänker nytt. Med förvärvet mö-
ter vi framtidens konsumentbehov, där vi 
ser att e-handel spelar en allt större roll.

Ett annat viktigt fokus är att fortsätta 
utveckla fastigheterna i beståndet, så 
som AMF Fastigheter tidigare har gjort 
i citykvarteren Mood District och Urban 
Escape. Nu läggs också den digitala 

mötesplatsen Space, belägen i 5:e 
Hötorgshuset, till listan. Liksom Ikea, 
som öppnar i fastigheten Trollhättan 31 
i Gallerian sommaren 2022. 

– Ikea är en jättesatsning som kom-
mer att ge ringar på vattnet och främja 
utvecklingen av Stockholms innerstad. 
Både Space och Ikea är exempel på hur 
vi möter framtidens köpbeteende samt 
hur bottenvåningarna får nytt innehåll. 
De är medvetna och modiga satsningar, 
där vi tar rejäla grepp, följer med i ut-

vecklingen och utvecklar innerstaden.
Ikea räknar med 2,5 miljoner besökare 

årligen till cityvaruhuset i Gallerian, 
och det höga antalet besökare kommer 
att ge mer liv åt innerstaden.

– Vår vision är att ”vi skapar stadsrum 
där människor vill vara”. Jag tycker att 
vi bevisar att vi lever vår vision, sett till 
våra investeringar. Bakom våra sats-
ningar står ett fantastiskt lagarbete, där 
företagets alla kompetenser tas tillvara 
på bästa sätt, säger Fredrik Ronvall. 

Medvetna och modiga satsningar 
– och ett starkt resultat. Nu  
fortsätter satsningen för att 
möta morgondagens storstad.

– Stjärnorna står helt rätt  
för kommersiella fastigheter  
i Stockholm just nu, menar  
Fredrik Ronvall, chef för fastig-
hetsinvesteringar.

Fredrik Ronvall, chef för  
fastighetsinvesteringar.

Försäljningarna,  
som under året totalt 

genererat nästan  
tre miljarder kronor,  
frigör kapital för nya  

investeringar  
och projekt.

miljoner kronor – så 
mycket såldes tre  

kontorsfastigheter på 
Norrmalm för.

2  140
Foto: M

agnus Glans

Fastighetsinvesteringar 2021

MF Fastigheter är ett av 
Sveriges största fastighets-
bolag med 36 kommersiella 

fastigheter i Stockholm och Sundby-
berg. Under året som gått har bolaget 
rott flera stora affärer i hamn. 

– Efterfrågan på kommersiella fastig- 
heter i Stockholm är generellt väldigt 
stark. Våra fastigheter är högkvalita-
tiva och möter stor efterfrågan, både 
från investerare och hyresgäster, säger 
Fredrik Ronvall, chef för fastighets- 
investeringar.  

Fastigheternas marknadsvärde är 
historiskt högt på grund av låga räntor, 
högkonjunktur och för närvarande hög 
inflation. 

– Stjärnorna står helt rätt för kom-
mersiella fastigheter i Stockholm just 
nu. Under 2021 har AMF Fastigheter 
bevisat att vi har en mycket attraktiv 

A
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En ny gatubild växer fram med attraktiva mötesplatser i fokus,  
nya logistikflöden och en stor potential i dolda ytor. Så ser  

AMF Fastigheters satsningar ut för framtidens stad, när Magnus  
Behrenfeldt, chef för stadsutveckling, sammanfattar projektåret 2021. 

”Framtidens stad har andra 
flöden och mötesplatser”

MF Fastigheter vill aktivt 
bidra till utvecklingen av  
en mer levande och inklude-

rande stad. Under året har det arbetet 
främst manifesterats i utvecklingen 
av 5:e Hötorgshuset. I den 72 meter 
höga fastigheten, det hus i sin berömda 
syskonskara som står närmast Ser-
gels torg, samsas numera traditionella 
kontor med co-working och kultur. Här 
har AMF Fastigheter tillsammans med 
Pophouse Entertainment under året 
öppnat Space, en unik mötesplats för 
den digitala generationen.

– När Sergels torg stod klart 1967 sågs 
det som en scen för medborgaren och en 
plats för inkludering. När vi nu rustat 
upp 5:e Hötorgshuset är det ett sätt att 
återfå känslan av att staden tillhör alla, 
säger Magnus Behrenfeldt, chef för 
stadsutveckling på AMF Fastigheter. 

Tidigare har bilen haft en central plats  
i den här delen av Stockholm city, men 
efter utveckling och upprustning av 
stadsrummet tillåts människan och 
folklivet att ta mer plats. På Soltorget, 
platsen framför 5:e Hötorgshuset, kom-
mer exempelvis en av landets största 
uteserveringar att öppna framåt våren.

– Vi har även underlättat för männi- 
skor att promenera i området och har 
bland annat bytt plats på huvudentrén 
för att skapa ett bättre flöde, säger 

Under året har arbete även fortgått  
i Marievik och Sundbyberg. Planerna 
ligger dock delvis på is. För Marievik är 
detaljplanen överklagad och beslutet  
i ärendet väntas under 2022. 

– Men vi jobbar vidare med platsen 
och vår vision är att Marievik ska vara 
en del av innerstaden om några år.  
I dagsläget strukturerar vi om vår fas- 
tighet Urverket, som delvis ska fortsätta 
driva skolverksamhet, men i framtiden 
även kontorsverksamhet.

Stadens syfte kommer att 
förändras, precis som att  

kontorens roll är i förändring.
Magnus Behrenfeldt

A

Projekt 2021

5:e Hötorgshuset var ett av AMF Fastigheters 
stora stadsutvecklingsprojekt under 2021. 

Illustration: Erica Jacobson

Magnus Behrenfeldt och fortsätter:
– Utvecklingen av 5:e Hötorgshuset 

har varit ett stort och på många sätt 
utmanande projekt under året, där ett 
nära samarbete med Pophouse Enter- 
tainment, Stockholms stad och andra 
fastighetsägare har varit helt avgörande.

Marievik är ett växande område 
under förvandling. Området ligger söder 
om Hornstull där AMF Fastigheter 
tillsammans med andra aktörer bygger 
fastigheter och förändrar stadsbilden.

– Gaturummet får en tydligare struk-
tur där människan är i fokus, bland 
annat med ett utomhusbad vid kajen. 
Området har direkt närhet till både vat-
ten och natur, men blir också en del av 
innerstaden, säger Magnus Behrenfeldt.

AMF Fastigheter närmar sig också en ny 
nisch genom att under året ha köpt upp 
en logistikfastighet i Brunna.

– Vi följer det mänskliga beteendet, 
där e-handel och hållbarhet är två av 
ledorden. Framtidens stad kommer att 
ha andra flöden och mötesplatser, och 
vi ser en potential i de dolda ytorna. 
Genom att använda förråd och garage 
under mark för e-handel får markytan 
ny potential. Gaturummet kan bli mer 
intressant, rörelsemönstret förändras 
och stadsbilden bli mer attraktiv.

Vilken är stadens roll i framtiden?
– Staden kommer även framöver att 

vara attraktiv, det visar entydig forsk-
ning. Men innehållet och dess syfte 
kommer att förändras – precis som att 
kontorens roll är i förändring. Fokus 
kommer att ligga på att mötas – det  
fysiska mötet är fortsatt viktigt fram-
åt, säger Magnus Behrenfeldt. 
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Medskapande och lyhördhet inför utvecklingen har  
från start varit en viktig del i AMF Fastigheters strategi. 
När stadens, kontorets och handelns roll omprövas  
är det ännu viktigare att ligga nära våra kunders behov  
– såväl hyresgästens som besökarens.

Utveckling med 
upplevelsen i fokus

Upplevelse

Foto: M
agnus Glans
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Lyhördhet och  
medskapande vägen till  

ett levande stadsrum

I över tio år har AMF Fastigheter sökt 
kunskap om människors behov och  
önskemål i staden, med målet att 
utveckla en mer levande och tryggare 
stad. Podden Människobyn startades 
bland annat i det syftet, och flerta-
let möten och rundabordssamtal har 
arrangerats för att hämta inspiration och 
kunskap. Detta är historien om Space.

ergels torg är en av Stock-
holms viktigaste platser och 
har länge präglat bilden av 

Stockholms city. Torget och de fem 
Hötorgshusen ingick i 1946 års city- 
plan. De planerades och uppfördes 
i en tid som präglades av stor fram-
tidstro i efterkrigstidens Stockholm, 
men folklivsmässigt blev de inte vad 
upphovsmännen drömde om. Arkitek-
turen var tänkt att vara en ingång till 
ett rikt mänskligt liv. I stället stängdes 
Hötorgshusens grönskande terrasser 
redan under 1970-talet på grund av 
vandalism, och Sergels torg har länge 
brottats med trygghetsproblematik.  

Stockholms stad, fastighetsägare vid 
torget och andra intressenter har sedan 
några år arbetat för att förändra per-
ceptionen av Sergels torg. Flera initiativ 
har pågått på och intill torget, exempel-
vis olika aktiviteter på plattan, renove-
ring av Kulturhuset och Vasakronans 

pågående utveckling av Sergelstan. 
Varför är då AMF Fastigheter delaktigt 
i arbetet med att utveckla platsen?   

– Som stor fastighetsägare i Stockholm 
som förvaltar ett pensionskapital har 
vi ett dubbelt uppdrag. Vi bygger eller 
förvaltar inte bara hus, utan utveck-
lar även platser som både stärker vårt 
pensionskapital och bidrar till stadens 
attraktivitet. Lönsamhet och nytta för 
samhället är två sidor av samma mynt; 
för oss har de sedan starten varit hopflä-
tade med varandra, säger Mats Hederos, 
avgående vd.  

S

Röster från  
våra platser
Under 2021 fick vi uppleva en åter-
gång till staden. Under sommaren 
besökte vi några av AMF Fastig-
heters stadsrum där vi träffade 
några av stadens återvändare.
 
Hur känns det att vara tillbaka  
i city efter att restriktionerna  
har hävts? 

Anna, 42 år, Stockholm,  
Mood Stockholm:
– Det känns bara härligt. 
Jag har saknat folkvim-
let, eftersom jag älskar att titta 
på folk. Det jag saknat mest är 
möjligheten att träffa vänner på 
restaurang, utan att oroa sig för 
pandemin.

Niklas, 38 år, Stockholm, 
Mood District:
– Det känns underbart. 
Jag har längtat efter pulsen. 
Stockholm kändes länge som en 
spökstad, inte minst här i city. 
Nu börjar jag känna igen mitt 
Stockholm igen. Det jag saknat 
mest är att hänga på restauranger 
med folk man gillar, och att gå på 
konserter.

Agnes, 21 år, Karlstad,  
Urban Escape:
– Det är en lättnad att 
vara tillbaka, även om det var lite 
nervöst till en början. Jag är mer 
uppmärksam på att hålla avstånd 
än tidigare, vilket antagligen bara 
är bra, men det känns skönt att 
kunna hänga runt på stan och träf-
fa kompisar som vanligt igen.

Space är en satsning  
som ligger helt i linje med 

ambitionerna som en gång 
fanns för platsen.

Martin Rörby

AMF Fastigheter äger det 5:e Hötorgs- 
huset, det som står närmast Sergels torg. 
Tankarna på att öppna upp de nedre 
planen i huset och göra dem till en plats 
för kulturella näringar hade funnits en 
tid, men konkretiserades först när samtal 
inleddes med Per Sundin, vd på Pophouse 
Entertainment. I samtal mellan Mats 
Hederos och Per Sundin växte idén om 
Space fram – ett världsunikt hus för digi- 
tal kultur som gaming, musik, e-sport 
och innehållsskapande . 

Drygt tre år senare stod huset klart, 
och Space rymmer i dag sju av totalt 
21 våningar i det 5:e Hötorgshuset. 
På husets nedre plan finns norra Euro-
pas största, permanenta e-sportarena 
skapad för hybridevent inom musik, 
e-sport och gaming. Här finns även 

världens största gamingcenter med 
över 400 spelstationer. På gatuplan 
finner man Fat Cat, ett japanskt kore-
anskt brasseri, där en av landets största 
uteserveringar öppnar till sommaren. 
På övriga våningar finns, förutom 
Space Gaming, såväl barer och kaféer 
som generösa ytor för arbete, möten och 
utbildning i Space Academy. 

– Space är en satsning som ligger helt 
i linje med ambitionerna som en gång 
fanns för platsen. Med Space blir 5:e 
Hötorgshuset en destination som tar för 
sig och kan spilla ut över Sergels torg för 
att skapa synergieffekter med Kultur- 
huset, och på så sätt få hela torget att bli 
det kreativa pulserande nav som skaparna 
av den här miljön drömde om, säger 
Martin Rörby, arkitekturhistoriker.  

Foto: M
agnus Glans

Finansborgrådet i Stockholm 
Anna König Jerlmyr och Space 
vd Åsa Caap inviger Space. 

Lördagen den 27 november  
slog Space upp portarna i 5:e 
Hötorgshuset intill Sergels Torg.

Foto: Space

Historien om Space:
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Upplevelsen i fokus  
när handelsplatsen 

förändras

Pandemin har påskyndat flera beteende- 
förändringar inom handeln – liksom 
utvecklingen av våra handelsplatser. 
För AMF Fastigheters citygallerior 
Mood Stockholm och Gallerian står 
upplevelsen i fokus.

en fysiska handeln har under  
lång tid pressats hårt av kon-
kurrens från e-handeln. Under 

fjolåret, i spåren av pandemin, accele-
rerade denna transformation. Andra 
halvan av 2021 innebar dock en åter-
gång till stadens kontor och handels-
platser, och den fysiska handelns siffror 
började återhämta sig även om det ännu 
är en bit kvar till 2019 års besöksnivåer.

Trots fortsatta utmaningar lever vi 
i en tid fylld av möjligheter. Det menar 
Anna Thelander, marknads- och kom-
munikationschef, Henriette Johansson, 
chef för stadsrum och retail och Göran 
Swärdh, affärsutveckling inom retail 
på AMF Fastigheter.

– Digitalisering och e-handel har på- 
verkat köpbeteenden. Man måste inte 
längre besöka en fysisk butik eller han-
delsplats för att uträtta sina ärenden.  
Det innebär att våra handelsplatser mås-
te förtjäna sina besökare, och vi måste 
hitta nya anledningar till att man ska 
vilja besöka dem, säger Anna Thelander.

Ur ett fastighetsperspektiv har 2021 
präglats av ovisshet om framtiden, och 
fastighetsägare som utvecklar stads-
rum i Stockholm har tvingas utmana 
gamla sanningar.

–  Det finns inte några klara riktlinjer. 
Vi på AMF Fastigheter har börjat jobba 
mer aktivt i kluster med våra grannar, 
och vi är mer transparenta eftersom vi 
behöver samarbeta med andra fastig-
hetsägare för att dra folk till city igen, 
säger Henriette Johansson.

Ett koncept fungerar inte längre för 
alla handelsplatser; varje plats är unik.

– Utvecklingen går fortare och våra 
beteenden ändras. Vi måste testa vad 
som är gångbart för stunden. Misslyck-
anden kan vara lika viktiga som lyckade 
satsningar eftersom vi lär oss på 
vägen, säger Göran Swärdh.

Nya tjänster och upplevel-
ser är ett sätt att bli mer 
relevant för kunderna. 
Bland annat har nya 
PickUp Points för sömlös 
handel etablerats, och 
Gallerian har fått en per-
sonal shopper, något Mood 
Stockholm har haft sedan 
tidigare.

– Vid kontorsåtergången testade vi 
inspirerande frukostseminarium med 

D

personal shopper för alla kontorshyres-
gäster som behövde uppdatera garde-

roben efter en lång tids hemarbete, 
berättar Anna Thelander.

Under 2021 har AMF 
Fastigheter tagit fram 
en ny strategisk riktning 
för sina handelsplatser. 
Relevant för besökaren 

och hållbart, är de nya 
ledorden.

– Vi går från handelsplats till 
mötesplats. Våra shoppingcentrum 

ska vara en upplevelse för besökarna. 
Samtidigt fortsätter arbetet för att ska-

pa en sömlös handel mellan e-handeln 
och den fysiska handeln, med exempel-
vis live video shopping via Mood Live 
och The Lobby Live, säger Henriette 
Johansson.

Retailytorna har fortsatt bra belägg-
ning, men tänket kring lokalerna har 
ändrats.

– Förut hyrde vi bara ut, men nu ser vi 
mer till vad platsen behöver komplet-
teras med för att maxa upplevelsen för 
besökarna. Vi vill erbjuda ett samman-
hang som både besökare och hyresgäs-
ter vill vara en del av, vilket innebär att 
vi måste samverka med våra hyresgäs-
ter på ett nytt sätt, säger Göran Swärdh. 

AMF Fastigheter äger fem  
handelsplatser i Stockholm:
  Gallerian  
  Mood Stockholm  
  Fältöversten  
  Västermalmsgallerian  
  Ringen Centrum

 
Nya tjänster som har lanserats  
på handelsplatserna under senare år: 
  Pick up points för e-handel  
  Personal shopper  
  Shopping via QR-koder
  The Lobby Live & The Mood Live 
  Hemleverans 

 
Tre nyheter som visar prov på handelns 
och handelsplatsens utveckling:  
  Nyöppnade ChouChou går i bräschen  

 för växtbaserad mat och erbjuder 
 mat i världsklass i Mood Stockholm. 
  Ikea öppnar sitt första cityvaruhus 

 på ca 8 000 kvm i Gallerian under 
 sommaren 2022 – en unik etablering.
  Den 27 november öppnade digitala  

 kulturhuset Space på ca 7 500 kvm  
 i 5:e Hötorgshuset, ett exempel på  
 hur traditionella retailytor konverteras.

Det händer mycket på handelsplatserna. 
Ikea satsar på ett cityvaruhus i Gallerian, 
och en ny trend är att bottenvåningar – 
tidigare bestående av butiker och rest- 
auranger – fylls med kultur, evenemang 
och scenmusik. Ett exempel är ett av 
Hötorgshusen, där retailutrymme har 
gjorts om till det digitala kulturcentret 
Space. 

Statistik visar att e-handel kombi-
nerat med fysiska butiker ger positiva 
effekter för båda kanalerna, och en ny 
kategori hyresgäster är de e-handlare 
som ser ett värde i en fysisk butik för att 
få möjlighet att träffa sina målgrupper. 
Dessa hyresgäster har ofta höga krav på 

såväl flexiblare avtal som på fastighets- 
ägarens kunskap om sina besökare, för 
att kunna avgöra om det är rätt plats för 
en fysisk etablering.

Även framåt står handeln inför stora 
förändringar, spår Göran Swärdh:  

– Det gäller även e-handeln med alla 
transporter, emballage och  returer, 
säger han.

– Utvecklingen går fort, vilket ställer 
höga krav på oss att tänka nytt och ha agila 
organisationer. Det nya normala är stän-
dig förändring. Det vi vet är att trender 
som hållbarhet och logistik kommer 
att fortsätta genomsyra utvecklingen, 
avslutar Henriette Johansson. 

Göran Swärdh, affärsutvecklare retail, 
Anna Thelander, marknads- och 

kommunikationschef och Henriette 
Johansson, chef för stadsrum och retail 

i The Lobby Live i Mood Stockholm. 

Foto: M
agnus Glans

Ett år av utmaningar ger möjligheter framåt

… kvadratmeter,  
så stort blir Ikeas  

nya varuhus  
i Gallerian.

8 000
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Personlig kontakt  
och tät dialog gav nöjda  

hyresgäster

MF Fastigheter är den största 
ägaren av kommersiella fastig-
heter på Södermalm, och under 

2021 har intresset för kontorslokaler  
i Stockholms innerstad ökat.

– Vi upplever en väldigt stor efter- 
frågan just nu och många företag vill ha 
en lokal snabbt eftersom man avvakta-
de med beslut under pandemiåret 2020, 
säger Anna Korpi. 

Avtalen rullar men behoven ändras, 
vilket kräver en kontinuerlig dialog.  
Fokus under året har legat på täta av-
stämningar med hyresgästerna, något 
som också stärkt relationerna.  

– Det har medfört en förväntan på att 
vi ska svara och lösa problem snabbare.  
De märker att vi är måna om våra hyres- 
gäster och gärna delar med oss av vår 
kompetens, säger Maria Norin. 

Kundundersökningen för 2021 visar att 
tre av fyra hyresgäster på kontorssidan 
är nöjda eller mycket nöjda med AMF 
Fastigheter som hyresvärd. Marknads-
område Söder sticker dock ut rejält. 
Här gav hyresgästerna ett medelvärde 
på 4,42 av 5. Och särskilt nöjda är de 
med den personliga kontakten med 
AMF Fastigheters team på plats.

– Vår personal har varit på plats  
100 procent av tiden. Det är en fördel  
i vårt relationsskapande och skapar en 
vi-känsla i en orolig tid. Våra tekniker är 

alltid närvarande och serviceinriktade; 
de är vårt ansikte utåt, säger Anna Korpi.

Här genomsyras arbetet av AMF 
Fastigheter-andan, och alla hjälps åt att 
ta hand om hyresgästerna tillsammans. 

– Dessutom har vi sammanhållna 
områden och bra driftkontor nära våra 
kunder, vilket ger bra förutsättningar 
för att möta kund, säger Marie Ekberg.  

Samtliga tre fastighetschefer har märkt 
ett ökat behov hos hyresgästerna att 
bolla lokalfrågor, som hur man kan 
maxa kontorsytan. Något som sticker  
ut är behovet av fler små mötesrum. 

– Under 2020 ekade kontoren tomma 
och många ville dra ner på ytan, men 
smårum äter yta och en del vill gå från 
två till femton smårum, säger Maria 
Norin. 

Andra nya trender är att många vill 
bygga studios för att filma eller sända 
interna möten, fler vill ta med hunden 

Den återgång till kontoren som 
vi fick uppleva i mitten av året 
har krävt både anpassningar och 
lyhördhet. För fastighetscheferna 
Marie Ekberg, Anna Korpi och 
Maria Norin på marknadsområde 
Söder har det varit ett hektiskt 
år – men med nöjda hyresgäster 
som resultat.

A

till jobbet och behovet av parkerings-
platser ökar när många undviker kol-
lektivtrafiken. Kontorstiderna är också 
mer flytande, då rusningstrafiken gärna 
undviks. 

– Det är tydligt att många har kom-
mit att uppskatta kontoret som fram-
för allt kulturbärare och mötesplats, 
men för att locka dit personalen krävs 
lokaler som har mer att erbjuda än köket 
hemma, menar Marie Ekberg.  

Därför har AMF Fastigheter även 
lagt fokus utanför själva lokalerna, på 
allmänna ytor som entréer, gårdar och 
välutrustade cykelrum. Ett tydligt öns-

Från vänster: Anna Korpi, Marie  
Ekberg och Maria Norin om  
kontorens roll efter pandemin. 

kemål är fler multifunktionella ytor där 
man kan mötas för såväl jobb som fika.  

När restriktionerna lättade under 
hösten 2021 hade många ”office first” 
som policy. Det hann bli lite liv vid 
kaffeautomaterna innan omikronvågen 
slog till. 

– Restaurangen i fastigheten Tobaks- 
monopolet har till och med gått bättre 
nu än före pandemin, en tydlig indika-
tor på högre beläggning på kontoren, 
säger Marie Ekberg och avslutar:

– Nu ser vi fram emot att samla folk 
och bjuda på trevliga event igen när 
pandemin är över! 

Visste du att  
AMF Fastigheter är den 
största kommersiella 

fastighetsägaren  
på Södermalm?  

Kundens röst  
AMF Fastigheters kundundersökningar 
används för att kartlägga styrkor och 
förbättringsområden i kundupplevelsen 
och bidra både i det långsiktiga och det 
operativa arbetet.

Resultatet av årets kundundersök-
ning Kundens röst visar att tre av fyra 
hyresgäster på kontorssidan är nöjda 
eller mycket nöjda med AMF Fastigheter 
som hyresvärd. Det som framför allt 
efterfrågas är enkelheten, bemötandet 
och kunskapen i de olika kontaktytor 
hyresgästerna har med oss.

Vår strävan efter att ge kontorshyres-
gästerna och andra som använder fastig-
heterna en så bra upplevelse som möjligt 
är bakgrunden till att AMF Fastigheter valt 
att ha en egen drift- och servicefunktion. 
Servicehuben, som hanterar felanmälan 
för våra fastigheter, finns på vårt huvud-
kontor på Regeringsgatan 59 samt i Urban 
Escape på Regeringsgatan 25.

Det är tydligt att  
många har kommit  

att uppskatta kontoret  
som framför allt  

kulturbärare och  
mötesplats.

Marie Ekberg

Foto: Jonas M
alm

ström



30 31

AMF Fastigheter  \  Årsberättelse 2021Ledarskap

Foto: Nam
n Nam

nsson

AMF Fastigheter vill vara ett fastighetsbolag  
som vågar utmana. Vårt sätt att se på ledarskapet  
spelar en avgörande roll för en nyfiken och  
möjlighetsorienterad företagskultur,  
tätt sammanflätad med visionen.

Ledarskapet en  
viktig del av kulturen
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”Vi är bäst  
tillsammans”

nder pandemin har möjlig- 
heten att träffas fysiskt  
begränsats. På AMF Fastig-

heter har detta i sin tur utmanat den 
starka kulturen, ledarskapet och ut-
vecklingen av ny kompetens, något som 
blev tydligt i årets medarbetarunder-
sökning, Vår röst.

– Den största insikten från under-
sökningen är att det varit svårt för våra 
nya kompisar att komma in i gemenska-
pen när mycket sker digitalt. Vi har en 
kulturskuld att arbeta i kapp och nästa 
år kommer vi därför att lägga mycket 
tid på vårt kulturarbete, säger Helena 
Molinero och tillägger:

– Det som däremot stärkts under året 
som vi ser i Vår röst är ledarskapet och 
den interna kommunikationen, vilket 
är ett tydligt bevis på ett närvarande 
ledarskap och att nya forum för infor-
mationsutbyte fungerar.

Under 2021 har AMF Fastigheter tagit 
fram nya arbetssätt och ett nytt sätt att 
se på ledarskap.   

– Vi har under året arbetat med att 
”vända på pyramiden”, något vi absolut 
inte är klara med men resan har startat. 
Beslut, information och möten initieras 
från dem som är närmast kund eller som 
har den bästa kompetensen. Det har 
skapat ett mer transparent arbetssätt 
och är ett sätt att involvera fler med-

arbetare i arbetsprocessen. Vi litar på 
allas kompetens och ser att det gynnar 
företaget, säger Helena Molinero.

Ett konkret exempel där företaget har 
fått positiv respons kopplat till det nya 
arbetssättet är i rekryteringsprocessen 
där involveringen är hög.

– Det interna ambassadörskapet är 
viktigt och får därför ta en stor plats  
i vår rekryteringsprocess. Jag upple-
ver att utrymmet som ges internt är 
uppskattat både av oss själva och av dem 
som söker jobb hos oss. Samtidigt har 
det visat sig ge bra resultat. Ju fler som 
varit delaktiga i processen, desto mer 
träffsäkra har vi blivit i vår rekrytering,  
konstaterar Helena Molinero.

Hos AMF Fastigheter jobbar alla 
för att göra varandra bättre.   

– Allt börjar i en grundtro på 
att människan kan och vill. Det 
interna ambassadörskapet är 
en stor del av vår kultur där alla 
är lika viktiga och alla behövs, 
säger Helena Molinero, HR-chef.

U

Helena Molinero, HR-chef AMF Fastigheter:

Vi litar på allas  
kompetens och ser  

att det gynnar  
företaget. 

När det gäller kompetensförsörjning 
värnar AMF Fastigheter alltid om att 
söka en bredd i kompetensen, och gärna 
med nya perspektiv. Ett exempel är 
företagets nystartade traineeprogram 
för fastighetstekniker, ett initiativ med 
målet att bygga viktig kompetens och 
bredda yrkesgruppen.

– Vi söker gärna efter kompetens med 
annan bakgrund som kan utmana oss 
och som får oss att lära nytt. Samtidigt 
behöver vi utveckla den kompetens  
vi redan har inom företaget för att kun-
na möta de förändringar som sker  
i omvärlden, vilket vi bland annat gör 
via Vår akademi.

Sedan några år tillbaka bedriver AMF 
Fastigheter serviceanmälan i egen regi. 
På så sätt har företaget kommit närmare 
kundmötet, något som tagits emot  
positivt av hyresgästerna, enligt de 
årliga undersökningarna Kundens röst 
och Vår röst.

Det senaste året har HR tillsammans 
med vd haft en dialog med nya och  

befintliga hyresgäster för att lyssna 
in deras framtida syn på och behov 
kring framtidens arbetsplats. För 
att följa utvecklingen i omvärlden 
och för att fortsätta vara en relevant 
partner för sina hyresgäster och 
besökare på handelsplatserna ge-
nomförde AMF Fastigheter under 
året vissa anpassningar i organisa-
tionen.

– Vi vill äga kundmötet för att vara 
nära och lyssna in. Det gör vi för att 
snabbt kunna möta våra kunders be-
hov och ändrade beteenden, vilket 
också speglar sig i organisationsför-
ändringar, kompetensutveckling 
och hur vi bygger våra team, avslu-
tar Helena Molinero.   

Helena Molinero, 
HR-chef på AMF Fastigheter.

Foto: Jonas M
alm

ström

Ledarskap
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Nya utmaningar  
kräver nytt ledarskap

ör fem år sedan inledde AMF 
Fastigheter en resa mot ett 
nytt synsätt kring ledarskapet 

där vi utmanade den gängse bilden av 
vad och hur en ledare är. Under resans 
gång har vi gått från 21 till 16 formella 
ledare, samtidigt som vi har ökat an- 
talet medarbetare på totalen. Det är 
ett medvetet val där vi i stället har lagt 
mycket av ledarskapet på den enskilde 
individen för att på så sätt skapa en 
bättre dynamik i teamen.

Under 2021 har vi fortsatt resan med 
att flytta besluten närmare de som arbe-
tar nära kunden, och fokuserat än mer 

på våra tvärfunktionella samarbeten. 
Det nya sättet att tänka och arbeta star-
tade i samband med affärsplaneproces-
sen där hela företaget involverades och 
ska nu fortsätta utvecklas och förfinas 
under kommande år. 

Nya synsätt och arbetssätt innebär 
givetvis nya utmaningar. För att lyckas 
behövs en stor portion förändringsvilja, 
att våga släppa kontrollen, våga leda sig 
själv och andra, våga ta hjälp – och våga 
ifrågasätta. För att skapa den tryggheten 
inom företaget har vi bland annat arbetat 
med våra arbetsledare i vardagen, med 

För att bli mer snabbfotade  
och relevanta jobbar AMF Fastig- 
heter med att flytta besluten  
och ledarskapet närmare de 
medarbetare som möter våra 
kunder. På följande sidor får du 
träffa tre av våra kollegor som  
berättar om sin roll. 

F

syfte att stärka dem och ge dem de rätta 
förutsättningarna för sitt uppdrag.  

En av dessa teamledare är Lena Rune, 
som sedan september 2021 arbetar som 
centrumchef för Ringen Centrum samt 
med att levandegöra bottenvåningarna  
i våra fastigheter med butiker, restau- 
ranger och service. Tillsammans 
med ett team på plats, bestående av 
olika kompetenser inom teknisk drift, 
förvaltning, säkerhet, marknadsföring, 
uthyrning med flera, arbetar hon för att 
hyresgäster och besökare ska trivas på 
våra platser. 
Vad är roligast i teamledarrollen? 

– Jag uppskattar att få driva utveck-
lingen i arbetet framåt tillsammans 
med teamet. Ofta är de små vinsterna, 
som direkt synliga resultat och positiv 
feedback från kunder och hyresgäster, 
den extra boost som behövs för att  

Det är postivt att  
vi teamledare kan  

diskutera frågor och  
finna stöttning  

i varandra utifrån  
vårt gemensamma  

uppdrag. 

jobbet ska kännas roligt och givande. 
Vad är mest utmanande i din roll?

– Varje roll i vårt team har ett bredare 
uppdrag med fokus på flera platser. Det 
gör att den naturliga sammanhållning, 
som ett enda gemensamt fokus kan ge, 
inte kommer gratis. Min roll som team-
ledare är därför att vara så tydlig jag 
kan kopplat till vad vi ska uppnå.

– De senaste två åren med pandemin 
har varit extra utmanande då vardagen 
präglats av osäkerhet, snabba beslut och 
förändring av roller. Tack vare ett samar-
bete grundat på lyhördhet, prestigelöshet 
och tydlig kommunikation har vi lyckats 
navigera riktigt bra i förändringen. Jag är 
stolt över att få jobba med ett så proffsigt 
och kompetent team, där alla hjälps åt att 
göra det bästa av varje utmaning.  
Vilket stöd har du från AMF Fastig- 
heter i ditt uppdrag som teamledare? 

– Jag känner att jag har företagets  
förtroende i mitt uppdrag och vet att det 
finns stödjande funktioner inom företa-
get att vända sig till i specifika frågor. Jag 
tycker också att initiativet Hej vardag, ett 
forum för oss med en teamledarroll, varit 
givande. Det är alltid positivt att kunna 
diskutera frågor som vi ställs inför utifrån 
vårt gemensamma uppdrag och finna 
stöttning i varandra, säger Lena Rune. 

Lena Rune, 
centrumchef, Ringen / 
stadsutveckling, retail.

Foto: AM
F Fastigheter

Genom att lyssna in våra 
kunder kan vi ligga steget 

före och vara mer relevanta. 

En organisation i utveckling för ett bättre kundmöte

Ledarskap

Illustration: Erica Jacobson
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På AMF Fastigheter ska alla kunna  
växa och utvecklas i samklang med 
verksamheten. Här finns inga utstaka-
de utvecklingsvägar – utveckling sker 
i stället med hjälp av ett följsamt  
arbetssätt och genom att uppmuntra 
till interna förflyttningar. Ett exempel  
är Fredrica Brandtberg, retail floor 
manager.

ed erfarenhet från daglig-
varuhandeln kom Fredrica 
Brandtberg till AMF Fastig-

heter med förhoppning om att kunna få 
jobbet som kundvärd i Servicehuben. 
Ett möte räckte för att ömsesidigt tycke 
skulle uppstå. I dag arbetar Fredrica 
Brandtberg som retail floor manager 
och har inom loppet av ett år bytt roll 
inom företaget. 

– AMF Fastigheter är en arbetsgivare 
som verkligen ser sina kollegor, ger 
utrymme för att utvecklas och är ett 
hjärtligt företag utan prestige gent-
emot varandra, något som har hjälpt 
mig i min egen vilja att testa nytt, säger 
Fredrica Brandtberg. 

Fredrica Brandtberg tror att just tilltron 
till allas kompetens har bidragit till att 
hon under året fått möjligheten att testa 
två olika roller.

– Teamet jag jobbar med på Söder är 
helt fantastiskt! De har alltid tid för mig 
och lär mig dagligen nya saker samti-
digt som jag får utrymme att komma 
in i min roll på egen hand. Jag känner 
mig alltid uppskattad, säger Fredrica 

Vi vänder på pyramiden!
Under året har AMF Fastigheter fortsatt 
att flytta besluten närmare dem som 
arbetar nära kunden och fokuserat mer 
på våra tvärfunktionella samarbeten.

Det nya arbetssättet startade i sam-
band med affärsplaneprocessen där 
hela företaget involverades och ska  
nu utvecklas och förfinas under kom-
mande år.

Brandtberg, som menar att hon hittat 
sitt drömjobb. 

– En kollega sa att rollen inte är 
ett jobb utan en livsstil. Jag kan bara 
instämma. Jag älskar mitt jobb och 
det roligaste är att få jobba med mina 
kollegor som vi har ute på våra drift-
kontor. Utan dem skulle inte en enda 
dag fungera – de förtjänar att hyllas 
varje dag! 

Med ett nystartat traineeprogram för 
fastighetstekniker är AMF Fastigheters 
ambition att bygga viktig kompetens 
och samtidigt få fler att hitta till bran-
schen och yrket. Under hösten välkom-
nades tre traineer till programmet som 
pågår i 6–12 månader. 

aria Novara började sin kar-
riär inom hotellbranschen. 
I samband med att hon 

utbildade sig till fastighetsvärd, för att 
söka sig till ett yrke som till skillnad 
från hotellbranschen står sig i kris, kom 
hon i kontakt med AMF Fastigheters 
traineeprogram. 

– Jag började i september och trivs 
jättebra. Jag uppskattar verkligen att 
jag har ett helt år på mig att få vara ny 
och inte kunna allt. Jag är här för att 
lära mig så mycket som möjligt. En stor 

Det finns inte så  
många program som 

dessa i dag, vilket 
 är synd då jag tror 

starkt på det. 

”Här får jag  
möjlighet att  
utvecklas”

M

Fredrica Brandtberg, retail floor manager:

Fredrica Brandtberg, 
retail floor manager.

Foto: AM
F Fastigheter

”Jag trivs verkligen i rollen  
som fastighetstekniker”

M

omställning för mig då jag är van vid 
att alltid vara den som kan, säger Maria 
Novara.

Inom fastighetsteknik är det glest 
mellan traineeprogrammen. Därför 
tvekade Maria Novara inte en sekund 
att söka när hon såg annonsen om AMF 
Fastigheters program.

– Det finns inte så många program 
som dessa i dag, vilket är synd då jag tror 
starkt på dem. De är bra ur så många 
aspekter. Dels kan du som arbetsgivare 
hjälpa andra att hitta yrket, dels når du 
dem som inte orkar sitta i skolbänken 
men som är jättebra resurser på plats, 
säger hon.

Maria Novara tror sig ha hittat ett yrke 
som inte bara står sig i kris – utan ett 
som hon även tycker är riktigt kul. 

– Jag trivs verkligen i rollen som fast-
ighetstekniker. Min förhoppning är att 
kunna fortsätta inom AMF Fastigheter 
och jag hoppas att det finns en plats när 
programmet är slut, säger hon.  

Visste du att…?  
… AMF Fastigheters

traineeprogram  
pågår  

i 6–12 månader 

Tillsammans med Ruzlan  
Imidzhanov och Niklas Mattsson 

började Maria Novara sin trainee- 
utbildning hos AMF Fastigheter.

Maria Novara, trainee AMF Fastigheter:

Ledarskap

Illustration: Erica Jacobson

Foto: AM
F Fastigheter
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AMF Fastigheters vilja att utveckla våra byggprojekt samt  
integrera inköps- och hållbarhetsdelarna till en helhet ledde  
till att vi under året stärkte upp vår projektorganisation.  
På så sätt kan vi bidra ännu mer till att utveckla framtidens  
hållbara städer, vilket är ett av våra viktigaste uppdrag.

”Mycket handlar om att  
utmana traditionellt tänkande”

Att lyssna för att förstå och att våga göra saker annorlunda  
för att kunna använda våra lärdomar framåt – det är  

två av de viktigaste byggstenarna i AMF Fastigheters kultur.

Lyssnande ledarskap 
gav oväntade samarbeten

n gemensam nämnare för 
attraktiva städer är tillgången 
till kultur. På AMF Fastigheter 

finns en övertygelse om att vi kan bidra 
till detta på olika sätt, exempelvis ge-
nom att upplåta utrymme och plattfor-
mar till olika typer av kreativa näringar.

– Vi är ödmjuka inför att vi inte sitter 
på alla svaren när det gäller konstnärlig 
verksamhet, men känner oss trygga i att 
vårt lyssnande ledarskap gör oss till en 
möjliggörare för möten och idéutbyten 
som annars hade varit svårare att få 
till stånd. Ett sådant exempel under 

E

Anna König Jerlmyr, Leo Razzak, Silvana Imam,  
Mats Hederos, Siduri Poli och Per Sundin i 5:e 
Hötorgshuset efter ett samtal om kulturella näring-
ars betydelse för levande städer hösten 2021.

året har varit det rundabordssamtal 
som vi bjöd in till med bland andra 
artisten Silvana Imam, finansbor-
garrådet Anna König Jerlmyr, och 
Pophouse vd Per Sundin, berättar 
Helena Molinero, HR-chef på AMF 
Fastigheter.

nsvarig för att tillsam-
mans med sitt team 
driva detta arbete är Johan 

Lindskog som sedan slutet av året 
är AMF Fastigheters nya projekt- 
utvecklingschef. Målet med rollen 
är att höja effektiviteten och skapa 
mervärde i de projekt som bedrivs, 
samt tydligare addera projekt-
perspektivet både i den dagliga 
verksamheten och för framtida 
utveckling. 

En viktig del blir att jobba mot AMF 
Fastigheters hållbarhets-och 
klimatmål. Bygg- och fastighets-
branschen står inför stora 
förändringar i takt med 
att klimatomställningen 
tvingar fram material- 
och teknikskiften på en 
rad områden. Att inte- 
grera hållbarhetsarbetet  
i projektverksamheten 
blir därför centralt framåt, 
men ska klimatomställningen lyckas 
krävs lägre kostnader än i dag även 
för klimatsmarta val .

– Om vi tror att vi kan sänka våra 
klimatavtryck enbart genom att byg-
ga med klimatsmarta alternativ som 
är dyrare kommer vi inte att nå våra 
mål. Om vi däremot är innovativa 
och premierar resurssnålt beteende 
kan vi sänka kostnaderna och även 
skapa konkurrenskraft och mervär-
de för våra kunder – det är jag överty-
gad om, säger Johan Lindskog.

– Vi får inte heller glömma att våra 

kunder har ett behov av att profilera 
sig hållbart. Vi på AMF Fastigheter 
behöver göra det enkelt för dem att 
välja rätt.

Johan Lindskog menar att bran-
schen är inne i en transformation, 
och att allt är dyrt och jobbigt  
i början. 

– Det faktum att klimatsmarta 
alternativ är dyrare i dag får inte 
hindra branschen från att komma 
vidare i omställningsarbetet. När 
arbetssätt, produktion och leve-
ranskedjor för hållbara produkter 
väl skapats och efterfrågan ökar 

kommer priser att sjunka och 
göra att hållbarhet inte 
längre är en kostnadsfråga 
på samma sätt. 

Han anser också att det 
är en fördom att det är så 

mycket dyrare att bygga 
klimatsmart.

– Jag har varit med i pro-
jekt där vi lyckats sänka både kost-
nader och klimatavtryck. Mycket 
handlar om att utmana traditionellt 
tänkande, säger Johan Lindskog:

– Vi och övriga branschen måste 
etablera arbetssätt, logistikkedjor 
och produktion i större skala för 
att få ner kostnader. Se bara på hur 
kostnadsbilden såg ut för elbils-
batterier för fyra år sedan; det var 
hutlöst dyrt. Att jobba med klimat-
frågor är inte något du kan välja 
eller välja bort. Det är en fråga om 
överlevnad för oss som bolag. 

Genom att lyssna in vad våra 
hyresgäster tycker kan vi  

förbereda oss bättre och säkra 
att vi har rätt kompetens  

för framtida behov.
Helena Molinero

A

Ett annat exempel är då AMF Fastig- 
heter utmanade företagets HR-roll. 
Tanken var att utforska om HR,  i dialog 
med våra kunder, kan skapa bättre 
förståelse för kundernas behov och på 
så sätt göra vårt erbjudande ännu bättre. 
Tillsammans med Mats Hederos,  
dåvarande vd på AMF Fastigheter, bjöd 
HR-chef Helena Molinero in motsva-
rande roller hos några av våra hyres-
gäster till rundabordssamtal. Under 
samtalen diskuterades framtidens 
behov när det gäller kontor och kompe-
tens.

– Det har varit spännande möten. 
Utifrån ett HR-perspektiv har det varit 
väldigt nyttigt att lyssna in vad våra  
hyresgäster tycker. På så sätt kan vi 
förbereda oss  bättre och säkra att vi 
har rätt kompetens för framtida behov, 
säger Helena och fortsätter:

– Exakt vad dessa samtal resulterat  
i är för tidigt att säga, men det faktum 
att vi bidrog till att sammanföra män-
niskor som annars kanske inte hade 
kunnat dela sina tankar och åsikter med 
varandra är tillräckligt. Möten, tanke- 
och idéutbyten är det som definierar 
en kreativ och öppen stad, en plats där 
människor vill vara. 

Johan Lindskog, projektutvecklingschef:

Johan Lindskog

Ledarskap

Foto: AMF Fastigheter
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Fastigheter står för en betydande del av utsläppen av 
växthusgaser i Sverige. Som fastighetsägare har vi  
därför ett stort ansvar att tänka långsiktigt. Här berättar 
vi mer om de projekt och initiativ inom hållbarhet som 
AMF Fastigheter genomfört under året. Vi redovisar även 
vårt resultat kopplat till vårt klimat- och miljöarbete.  

Vår väg mot mer 
hållbara fastigheter 

Foto: Johan Strindberg
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”Engagemanget  
inom klimatfrågan  
fortsätter att öka”

tt fastighetsbranschen påver-
kar miljön och klimatet är ingen 
nyhet. Som ett av Sveriges 

största fastighetsbolag tar AMF Fastig- 
heter därför sitt ansvar inom dessa 
frågor på största allvar, och under året 
som gått har flera viktiga steg tagits mot 
en mer hållbar verksamhet. 

– Hållbarhetsfrågan ska genomsyra 
allt vi gör. Vi har bland annat fokus 
på att välja byggprodukter med låga 
avtryck, använda oss av återbruk och 
arbeta cirkulärt så mycket som möjligt, 
säger Michael Eskils, hållbarhetschef 
på AMF Fastigheter.

Det största klimatavtrycket från verk-
samheten kommer från byggprojekten. 
För att kunna jobba mer strukturerat 
med frågan har AMF Fastigheter under 
året tillsatt Johan Lindskog i den nya 
rollen som projektutvecklingschef för 
att ta ett helhetsgrepp om bolagets bygg-
projekt och hållbarhetsarbete. En intern 
arbetsgrupp bestående av olika kom-
petenser med uppdraget att ta fram en 

metodik för att få ner klimatavtrycket  
i byggprojekten har också bildats. 

– Ur hållbarhetssynpunkt gäller det 
att välja produkter med längre livscykel, 
till exempel ett golv som kan återbrukas 
eller slipas och på så vis användas under 
en längre tid. 

Under nästa år är målet att göra 
klimatkalkyler för att beräkna det 
uppskattade klimatavtrycket inför alla 
byggprojekt i kontorslokaler som är 
1 000 kvadratmeter eller större. 

– Det blir en utmaning, men under 
året har vi tagit fram ett eget verktyg för 
detta som underlättar arbetet framåt.

En viktig milstolpe under 2021 är att 
AMF Fastigheters ambitiösa klimat-
mål, som går i linje med Parisavtalets 
ambitionsmål, godkändes av Science 
Based Targets. Under året har även 
arbetet med att ytterligare sänka ener-
gianvändningen fortgått, och energi- 
målet som sattes för året uppnåddes. 

Ända sedan AMF Fastigheter grun-
dades har endast förnybar el köpts in. 

AMF Fastigheter vill bidra till  
en hållbar utveckling där både 
nuvarande och kommande  
generationers behov tillgodoses. 

– För att lyckas måste vi få 
med alla på tåget, och det är 
därför glädjande att engage-
manget i hållbarhetsfrågor har 
ökat och fortsätter att göra det, 
säger Michael Eskils, hållbar-
hetschef på AMF Fastigheter. 

A

För den totala energianvändningen som 
avser el, värme och kyla stod fossilfri 
energi under 2021 för 99,1 procent.  
Stora satsningar har gjorts på solenergi, 
och totalt 7 500 kvadratmeter solceller 
finns i dag installerade på fastigheterna. 
Solcellerna producerar 1 100  mega- 
wattimmar per år, vilket motsvarar för-
brukningen av hushållsel för 220 villor. 

– Energianvändningen är en av våra  
enskilt största miljöpåverkande fak- 
torer och målet är att vara helt fossil- 
fria 2030, säger Michael Eskils.

Med klimatförändringarna förändras 
kraven på fastigheter. Därför har AMF 
Fastigheter under året gått igenom de 
risker som kan uppstå i beståndet. Nästa 
steg blir att anpassa fastigheterna, för 

att minimera riskerna som kan uppstå 
vid exempelvis havshöjning, skyfall, 
värmeökning och markinstabilitet.

Idag är 70 procent av AMF Fastighe-
ters fastighetsbestånd hållbarhetscer-
tifierat. Under 2021 fattades ett beslut 
om att resterande andel ska certifieras.

För att stötta och driva hållbara be-
teenden hos våra hyresgäster har vi på 
AMF Fastigheter också vidareutveck-
lat vårt verktyg Klimatportalen, som 
sjösattes 2020. Med Klimatportalen 
kan hyresgästerna själva följa upp klima-
tavtrycket från lokalen de hyr.

Den största framgången inom håll- 
barhetsområdet 2021 är dock enligt  
Michael Eskils att allt fler i organisatio-
nen blir allt mer engagerade i frågan. 

Michael Eskils, hållbarhetschef, 
berättar mer om hållbarhets- 
arbetet under året. Här till-
sammans med Johan Lindskog, 
projektutvecklingschef. 

Engagemanget i organisationen  
är en grund för att kunna driva  

hållbarhetsarbetet vidare framåt.

Foto: M
agnus Glans

Så lyder AMF Fastigheters  
Science Based Targets
AMF Fastigheter åtar sig att minska 
sina absoluta utsläpp av växthusgaser  
i scope 1 och 2 med 100 procent till och 
med 2030 räknat från 2020 års nivåer. 
AMF Fastigheter åtar sig även att minska 
utsläppen av växthusgaser i scope 3 
med 67 procent per kvadratmeter inom 
samma tidsperiod. 

Detta är Scope 1, 2 och 3
Till scope 1 räknas direkta utsläpp  
och till 2 och 3 indirekta utsläpp.  
För AMF Fastigheter utgörs bland  
annat scope 1 av utsläpp som rör egna 
servicebilar samt köldmedia, scope 2 
av köpt energi och scope 3 av tjänste-
resor, inköp och fastighetsutveckling. 
Scope 1 och 2 anges som ett absolut 
utsläpp. Scope 3 anges som ett inten-
sitetsmål där utsläppen ska minska 
med en viss procent per förvaltad yta.

– Frågan är ständigt aktuell och 
idag hör man många olika roller inom 
bolaget prata om klimatfrågan. Vår 
verksamhet är en del av klimatföränd-
ringarna, och det behöver vi ta ansvar 
för. Vi har kommit en bra bit, men enga-
gemanget vi ser inom organisationen 
är en grundpelare för att kunna driva 
arbetet vidare framåt.

Michael Eskils gläds även åt det väx-
ande hållbarhetsengagemanget externt.

– Utmaningarna är stora, men vi är 
på gång. Jag tror på att skapa engage-
mang bland såväl underleverantörer 
som hyresgäster. För mig handlar det 
om överlevnad. Jag har tre barn och ett 
barnbarn på väg. För mig är det viktigt 
att de får leva i en värld som liknar den 
jag hade som ung, säger han. 

Michael Eskils, hållbarhetschef:

Innovation
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Jag hoppas att detta ska 
hjälpa båda parter att fatta 

mer hållbara beslut.
Marie Ekberg

Bättre klimatskal – med hjälp av drönare 
AMF Fastigheter har under flera års tid jobbat hårt för att 
göra fastigheterna så energieffektiva som möjligt – ett 
arbete som gett framgång. För att höja ribban ytterligare 
behöver vi nu jobba på nya sätt. Under hösten 2021 testa-
des en ny metod för att upptäcka brister i våra fastigheter 
– med hjälp av drönare.

– Den nya metoden innebär att fastigheternas fasader 
och tak fotas och filmas med en drönare utrustad med värmekamera. Med hjälp 
av infrarött ljus kan vi på så vis upptäcka temperaturskillnader som kan bero 
på värmeläckage, men också hitta vattenläckor, säger Mikael Kallio, fastig-
hetstekniker och en av initiativtagarna till drönarprojektet.

Hittills har tekniken använts i Marievik och Sundbyberg.
– Med den här metoden kan vi snabbt upptäcka brister i fastigheterna som vi 

annars haft svårt att se. Vi kan åtgärda eventuella fel och säkerställa att våra 
fastigheters klimatskal är på topp. På så vis förebygger vi onödig energiförlust. 
Som en ytterligare liten bonus får vi fina bilder på husen, säger Mikael Kallio. 

Ny metod ska bidra till  
balansen i kraftnätet 
Under kalla och vindstilla vinterdagar 
när elanvändningen är hög kan det 
uppstå en obalans mellan produktion 
och användning. Ett sätt att jämna 
ut denna obalans och stabilisera 
kraftnätet är genom den så kallade 
frekvensreserven (FCR). På FCR-mark-
naden kan elkonsumenter sälja sin 
elförbrukning och på så vis bidra till 
att stabilisera kraftnätet. 

I november tecknade AMF Fastig- 
heter, som ett av de första fastighets- 
bolagen i Sverige, ett avtal med 
Vattenfall om att ansluta sig till 
FCR-marknaden. Det innebär att vi 
under vissa kritiska perioder kommer 
att stänga av ett antal installationer 
i våra fastigheter, och på så vis öka 
kapaciteten i kraftnätet. Tekniken ska 
implementeras i mer än halva fastig-
hetsbeståndet med en total kapacitet 
om cirka 1 600 kilowatt, vilket motsva-
rar ungefär 500 villors effektbehov.  

Med klimatkalkyler  
ska det bli lättare  

att göra rätt 

Kartläggningar av AMF Fastigheters  
klimatavtryck visar att en betydande 
del kommer från byggprojekten. 
Att bygga nytt innebär alltså en stor 
belastning. Anpassningar av befintliga  
lokaler påverkar också negativt men 
ger samtidigt tillfälle till förbättring, då 
många val som är estetiska ändå kan 
göra stor skillnad.

nder året har en arbetsgrupp 
inom AMF Fastigheter med 
olika kompetenser tagit fram 

en metodik för att minska klimatav-
trycken vid just lokalanpassningar. 
Gruppen har tillsammans utvecklat 
ett arbetssätt och ett verktyg för att be-
räkna klimatavtrycket, göra så kallade 
klimatkalkyler, samt att arbeta mer cir-
kulärt med återbruk. I ett pilotprojekt 
har man beräknat olika golvmaterials 
klimatpåverkan utifrån ett livscykel-
perspektiv i en fastighet i Sundbyberg.

Marie Ekberg, fastighetschef på Söder-
malm, har deltagit i arbetsgruppen. 

Vad hoppas du att den här nya  
metodiken ska bidra till?

– I ett första steg kan vi nu göra 
beräkningar för att tydliggöra för oss 
själva och våra hyresgäster vilken 
påverkan olika material faktiskt har. 
Min förhoppning är att detta ska hjälpa 
båda parter att fatta hållbara beslut. 
I nästa steg hoppas jag att vi ska lära oss 
mer om hur vi kan cirkulera material 
inom vår egen verksamhet, mellan olika 
lokaler och fastigheter, men även med 
andra fastighetsbolag. Det finns en stor 
potential här och jag ser fram emot att 
vara med och utveckla detta vidare, 
säger Marie Ekberg.
Varför är det bra att arbeta tvär- 
funktionellt med detta?

– I arbetsgruppen som utvecklat 
metodiken finns projektledare, fastig-

U

hetschefer, personer som jobbar med 
uthyrning av lokaler samt hållbarhets-
experter. Det är jätteviktigt att få in 
allas kompetenser eftersom det här är 
ett helt nytt arbetssätt och vi alla kan 
bidra på olika sätt. Genom att ha med 
olika kompetenser säkrar vi upp att 
metodiken faktiskt kommer att fungera 
i praktiken, i alla led i processen. Vi är 
bäst tillsammans, helt enkelt!
Vilka insikter har projektet gett 
hittills?

– Den jämförelse vi gjorde mellan 
olika golvmaterial i Sundbyberg gav 
flera spännande insikter, till exempel 
att textilmattor leder till ett högre 
klimatavtryck än trägolv. Detta var inte 
särskilt förvånande i sig, men jag blev 
överraskad över hur stor skillnaden 
faktiskt var. Det skiljde också mycket 
mellan olika typer av mattor och det 
blev tydligt för oss att de här valen verk-
ligen har betydelse. 
Vad är planen för nästa år?

– Nästa år är målet att vi ska göra 
klimatkalkyler i alla byggprojekt 
över 1 000 kvadratmeter. Det märks 
att det finns ett stort engagemang för 
klimatfrågan i branschen och bland 
våra hyresgäster. Jag tror därför att det 
kommer att landa väl. Det känns både 
kul och inspirerande, avslutar Marie 
Ekberg. 

Mikael Kallio

Innovation

Illustration: Erica Jacobson

Tre innovativa projekt under året som gick
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Miljö- och  
resursanvändning

Reducera energianvändningen  
2020–2022 med 14 %.*

88 kWh/m2    
Atemp år

82 kWh/m2    
Atemp år

84 kWh/m2   
Atemp år **

Ta fram ett SBTi-mål under 2021. 
Kvantitativt klimatmål enligt SBTi.

Uppfyllt

Alla omförhandlingar och nyuthyrningar 
>1 000 kvm har en klimatdeklaration.

Ej uppfyllt Inför alla omförhandlingar och 
nyuthyrningar >1 000 kvm har  
en klimatkalkyl upprättats.

Minst 55 % av våra kunder köper  
grön el.

55 % 55 % Minst 85 % av uthyrningsbar  
yta i våra fastigheter har  
grön el .

Se över hållbarhetskriterier för leverantörer 
utifrån vår värdegrund och egna hållbarhets- 
ambitioner (inklusive klimat).

Uppfyllt

Hållbarhetsuppföljning av  
de tio största leverantörerna.

100 % 100 % 100 %

Alla leverantörer har skrivit under 
AMFs uppförandekod.

100 % 100 % 100 %

Alla enheter får minst  
vartannat år en genomgång  
av förväntningarna i affärsetik.

100 % 100 % 100 %

Affärsetik ingår i varje introduktions- 
utbildning för nyanställda.

Uppfyllt 100 %

Vid alla rekryteringar har en mångfalds- 
analys gjorts i samband med framtagen 
kravprofil.

100 % 100 % 100 %

Att alla marknadsområdesteam är  
jämställda (40/60) till 2022.

40/60 City 37/63,  
Norr 41/59 
Söder 41/59

40/60

1/3 av slutkandidater vid rekrytering  
till ojämställda avdelningar av det  
underrepresenterade könet.

100 % 100 % 100 %

 * Basåret är 2019, 98 kWh/m2 Atemp år. ** Målet utifrån energimål 2020–2022 är för år 2022, 84 kWh/m2 Atemp år.

Agenda 2030 Hållbarhetsmål Mål 2021 Resultat Mål 2022

Klimatrisker 
Under året har AMF Fastigheter analy-
serat de fysiska klimatriskerna för vårt 
fastighetsbestånd. Syftet är att använda 
resultaten för vidare arbete med klimat- 
anpassning och rapportering enligt 
Taskforce on Climate-related Financial 
Disclosure (TCFD). I ett andra steg ska 
en handlingsplan samt åtgärdsförslag 
tas fram för de identifierade riskerna 
med syfte att säkra fastigheter, verk-
samheter och hyresgäster i det befintliga 
beståndet mot konsekvenser som ett 
förändrat klimat kan innebära.

Taxonomin 
Taxonomiförordningen utgör ett EU- 
gemensamt ramverk för att avgöra vilka 
ekonomiska verksamheter som ska  
anses vara miljömässigt hållbara.  
Syftet med detta är att hjälpa investerare 
att identifiera och jämföra miljömäs-
sigt hållbara investeringar genom ett 
gemensamt klassificeringssystem. 
AMF Fastigheter har under året 
analyserat sin verksamhet kopplad till 
taxonomin. Kriterierna för två av de 
klimatrelaterade målen av taxonomin 

(Mål 1: Begränsning av klimatföränd-
ringar. Mål 2: Anpassa till klimatför-
ändringar) ska enligt förordningen 
tillämpas från och med 1 januari 2022.  

Klimatportalen utvecklas vidare  
Med verktyget Klimatportalen kan 
AMF Fastigheters hyresgäster rappor-
tera och följa upp bland annat sin energi- 
användning. Syftet med verktyget är 
att driva hållbara beteenden och stötta 
hyresgästerna i deras hållbarhetsarbete. 
Utvecklingen har skett i samarbete med 
hyresgästerna för att på bästa sätt fånga 
upp deras behov, och under året har 
flera efterfrågade funktioner lanserats. 
Plattformen används nu av över 100  
företag, och under 2022 planeras reste-
rande hyresgäster att få möjlighet att 
ansluta sig.  

Klimatbokslut

Agenda 2030 är den globala agendan 
för hållbar utveckling och består 
av 17 mål som antagits av världens 
länder. Under 2019 beslutade AMF 
Fastigheter att använda Agenda 
2030 som plattform för vårt hållbar-
hetsarbete. Vi utvärderade verksam-
hetens hållbarhetsaspekter utifrån 
de 17 globala målen och delmålen, 
och fann att vår möjlighet att bidra 
till en hållbar framtid är starkast 
kopplad till mål 11 (Hållbara städer 
och samhällen), mål 12 (Hållbar kon-
sumtion och produktion) samt mål 
13 (Bekämpa klimatförändringarna). 
Vi arbetar även med ytterligare två 
mål som är koncernövergripande: 
mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt) och mål 5 (Jäm-
ställdhet). 

Till höger kan du läsa om våra håll-
barhetsmål 2021, utfall samt mål 
under 2022. 

Våra hållbarhetsmål 2021

Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar när det gäller  
att begränsa sin klimatpåverkan och bli mer resurseffektiv.  

Vår ambition är att minska vår egen samt våra hyresgästers klimat- 
påverkan och att bidra till en effektiviserad resursanvändning vid såväl 

förvaltning som utveckling. Minskad energianvändning, klimatfrågan  
och miljöcertifierade byggnader är några områden vi arbetar aktivt med. 

På följande sidor kan du läsa om resultatet av detta arbete 2021.  
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I tabellen nedan redovisas AMF Fastig-
heters utsläpp av växthusgaser för 2021 
i enlighet med Greenhouse Gas Protocol. 
Vår fastighetsutveckling står för 63 pro-
cent av utsläppen och utgör därmed den 
största utsläppskällan. Den näst största 

 Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e)  Scope 1  Scope 2  Scope 3  Total  Andel 2020  Utveckling 

 Fastighetsel  -       -       339     339     407    

 Uppvärmning  -       1 100     115     1 215     1 203    

 Fjärrkyla  -       -       16     16     15    

 Köldmedieläckage  73     -       -       73     -      

 IT-tjänster  -       -       0,1     0,1     0    

 Kontorsvaror  -       -       9     9     9    

 Förvaltning  73     1 100     480     1 652    8 %  1 634    1 %

 Tjänsteresor - Flyg  -       -       2     2     18    

 Tjänsteresor - Företagsbilar  3     -       1     3     2    

 Tjänsteresor - Bil i tjänsten  0,03     -       0,01     0,05     0    

 Tjänsteresor - Taxi och hyrbil  -       -       0,2     0,2     0    

 Tjänsteresor - Tåg  -       -       0,03     0,03     0    

 Tjänsteresor - Båt  -       -       -       -       -      

 Tjänsteresor - Hotell  -       -       0,02     0,02     1    

 Tjänsteresor  3     -       3     6    0,03 %  22    –74 %

 Pendlingsresor - Kollektivt  -       -       0,04     0,04     0    

 Pendlingsresor - Cykel  -       -       -       -       -      

 Pendlingsresor - Färja  -       -       0,2     0,2     0    

 Pendlingsresor - MC/Moped  -       -       0,1     0,1     0    

 Pendlingsresor - Bil  -       -       4     4     4    

 Pendlingsresor  -       -       4     4    0,02 %  4    0 %

 Elförbrukning hyresgäster  -       -       3 083     3 083     5 028    

 Avfallshantering  -       -       1 507     1 507     607    

 Hyresgästernas aktiviteter  -       -       4 590     4 590    23 %  5 635    –19 %

 Summa exkl. fastighetsutveckling och tjänster  75     1 100     5 076     6 251    32 %  7 296    –14 %

 Nybyggnation  -       -       -       -       -      

 Ombyggnation  -       -       -       -       1 127    

 Lokalanpassningar och underhållsarbete  -       -       10 838     10 838     4 768    

 Byggnation solceller  -       -       -       -       242    

 Avfallshantering projekt  -       -       121     121     400    

 Byggherrekostnader & projektering  -       -       1 584     1 584     877    

 Fastighetsutveckling  -       -       12 543     12 543    63 %  7 413    69 %

 Service och skötsel  -       -       290     290     303    

 Bevakning och brandlarm  -       -       144     144     143    

 Städning  -       -       150     150     150    

 Övriga tjänster  -       -       403     403     368    

 Tjänster  -       -       987     987    5 %  965    2 %

 Totalt  75     1 100     18 606     19 781    100 %  15 673    26 %

 Klimatkompensation genomförd av leverantör    -       -      –1 542    –1 218    

 Klimatkompensation genomförd av AMF Fastigheter    -       -      –78    –22    

 Totalt efter klimatkompensation  -       -       -       18 160     14 433    26 %

 Utsläpp scope 1 och 2 per kvm (kg CO2e/BTA)  1,21     1,17    4 %

 Utsläpp scope 3 per kvm (kg CO2e/BTA)  19,1     14,9    28 %

källan är hyresgästernas aktiviteter 
som står för 23 procent av utsläppen. 
Den tredje största utgörs av förvaltning 
(8 procent) och omfattar de utsläpp som 
härstammar från vår egen verksamhet. 
Under 2021 har utsläppen från lokal- 

Klimatbokslut
anpassningar och underhållsarbete mer 
än fördubblats jämfört med föregående 
år, främst på grund av fler och större 
projekt. Detta är grunden till att de totala 
utsläppen har ökat jämfört med år 2020. 
* Värdena i tabellen är avrundade.

Energiförsörjningen är en av fastig-
hetsbranschens största hållbarhets-
utmaningar. Utöver nyproduktion och 
lokalanpassningar är det just energi- 
försörjning som står för det största 
klimatavtrycket.

Energiuppföljning 
Under året har vi fortsatt att utveckla  
det energiuppföljningssystem som  
vi introducerade under 2020. Det ut-
gör ett viktigt verktyg i vårt energieffek-
tiviseringsarbete – och är en central  
del i Klimatportalen som har till upp-
gift att bidra positivt till våra hyres- 
gästers hållbarhetsarbete.  

Under 2021 har vi sett hur flera av 
våra investeringar i teknikprojekt har 
gett ett bra resultat och väl följer de 
projekterade effektiviseringarna vi  
har haft som mål. Målet för 2021 var  
88 kWh/m2 Atemp* vilket vi också 
uppfyllde.  

Under 2022 löper vårt treåriga  
energimål ut och vi kommer därför  
under året att sätta ett nytt mål för  
den kommande treårsperioden.   

* Atemp är ett uttryck som används  
för den invändiga byggnadsarean för  
våningsplan, vindsplan och källarplan 
som värms till mer än 10 grader Celcius.  

Energiintensitet (kWh/m²)

Indirekta koldioxidutsläpp (Scope 2)
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   Fossila bränslen  0,9 %

   Återvunnen energi 23,7 %

   Förnybar energi 75,4 %

   Miljöbyggnad silver  38 %

   Miljöbyggnad brons  12 %

   LEED Platinum 5 %

   LEED Gold  11 %

   BREAM in use 3 %

   Ej certifierad 31 %

Energianvändning  
MWh 

Om våra certifieringar
En certifiering är ett kvitto på att en 
byggnad når upp till ett antal olika 
kriterier, exempelvis energieffektivitet, 
bra byggmaterial och ett behagligt 
inomhusklimat. En hållbar byggnad är 
inte bara bra för klimatet och miljön, 
utan även för människorna som vistas  
i den. Genom att certifiera våra fastig-
heter blir det enklare att kontrollera  
i vilken utsträckning de är hållbara. 
Det underlättar också för våra hyres-
gäster i deras val av lokal. 

En certifiering fungerar dessutom 
som ett styrmedel när man bygger eller 
renoverar, och bidrar till att hållbarhet 
prioriteras genom hela processen. 

AMF Fastigheter miljöcertifierar 
sina fastigheter så långt det är möjligt;  
i nuläget är ungefär 70 procent av fast-
ighetsbeståndet certifierat. 

Vi har använt miljöcertifieringen 
framför allt i våra byggprojekt. Under 
2021 fattades ett beslut om att även 
resterande andel ska certifieras.  
Vi har nu valt att gå vidare med två  
av våra  fastigheter i det svenska sys-
temet Miljöbyggnad iDrift, som är ett 
certifieringssystem för att förbättra 
och certifiera byggnader i drift genom 
att arbeta med byggnaden, driften och 
förvaltningen. 

Miljöbyggnad iDrift omfattar fem 
områden: Inomhusmiljö (brukarnas 
upplevelser av komfort), Hälsa (bygg-
nadens påverkan på brukarnas hälsa), 
Klimatpåverkan (byggnadens energi-
användning och effektbehov), Resurser 
(material samt åtgärder för att minska 
resursanvändning och avfallsmäng-
der) och Skick (byggnadsdelar och 
installationer). Under året har fastig-
heterna Tobaksmonopolet 6 och Fat-
bursjön 10 påbörjat sin certifiering. 

Certifiering av
fastigheter

Mälardalens universitet 
Mellan åren 2018 och 2022 koordi-
nerar fem forskare och två dokto-
rander på Mälardalens universitet, 
MDU (tidigare Mälardalens högskola) 
projektet ”Balanserad Styrning av 
Smarta Fastigheter” (BSSF). 

Projektet har samlat deltagare 
från AMF Fastigheter, Atrium 
Ljungberg, Fabege, Humlegården 
Fastigheter, Kungsleden, Vasa-
kronan och Wallenstam. 

Projektet fokuserar på hur 
morgondagens fastigheter kan bli 
smartare och mer hållbara. 

 På MDU har det även bildats ett 
kompetenscenter, RESILIENT.  
Energimyndigheten finansierar 
även detta program och MDU får 
som värduniversitet  tillsammans 
med sina partners 63 Mkr (där den 
totala projektomslutningen är 189 
Mkr) för åren 2022–2026. AMF 
Fastigheter, Fastighetsägarna 
Stockholm, Mestro, Humlegården 
Fastigheter och Stenvalvet kom-
mer inom ramen för projektet att 
genomföra delprojekt fokuserade på 
digitalisering och nya tjänster.  

Samarbete för hållbarhet 
För att ta vara på det stora enga-
gemang som finns inom företaget 
bildades ett tvärfunktionellt håll- 
barhetsforum förra året. I år har 
forumet, som består av drygt 20 
personer från olika kompetensom-
råden, identifierat ett flertal initiativ 
som knyter an till våra hållbarhets-

mål. Ett exempel är att se över och 
paketera ett upplägg för framtida hy-
resgästmöten med våra retail-hyres-
gäster. Ambitionen är att framöver 
kunna skapa en större medvetenhet 
och delaktighet och att tillsammans 
kunna arbeta för att minska vår 
gemensamma klimatpåverkan. 

SamarbetenEnergi (forts.) Certifiering

Klimatbokslut

Baren Djungeln på takbaren Stockholm under stjärnorna.

Fältöversten 7 (2018–2021) inklusive mål
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Värmeåtervinning i Fältöversten  
Under året har en ny teknisk lösning 
tagits i drift i fastigheten Fältöversten 7. 
Genom den nya lösningen återvinner vi 
värmen som handelsplatsens kylsys-
tem genererar och återvinner denna 
i byggnadens värmesystem.  Mål- 
sättningen var att årligen spara cirka  
6 procent el och 96 procent av fjärr- 
värmen.  

Under 2021 har hela anläggningen  
tagits i drift och trimmats in.  Resulta-
tet efter första året är:  
• Minskad fjärrvärmeförbrukning 

med 92 procent jämfört med 2018*  
• Minskad elförbrukning med  

11  procent jämfört med 2018* 

Energieffektivisering i Fatburen   
I fastigheten Fatbursjön 10 på Söder-
malm har vi genomfört ett omfattande 
energieffektiviseringsprojekt som  
i början  av 2021 kunde driftsättas. 

Projektet har bland annat inneburit 
installation av baslastvärmepumpar 
och ett nytt styrsystem. 

Detta har resulterat i en energi- 
reduktion på 67 procent på fjärrkyla och 
58 procent på fjärrvärme, jämfört med 
2019*. 
 
Sparande av el i Västermalmsgallerian 
I handelsplatsen Västermalms- 
gallerian har värmeåtervinning samt 
installation av sektionsspjäll i ventila- 
tionskanaler installerats och satts  
i drift under året. Syftet är att kunna  
stänga av ventilationen i de lokaler som 
inte används för att kunna spara el.  

Energireduceringen jämfört med 
2019* är 41 procent för fjärrvärme och 
16 procent för el.

* Under 2020 genomfördes stora installatio-
ner och system var handställda. Det medför 
att energianvändningen inte är jämförbar 
med 2021.  

El Värme Total Mål 2021  
kWh/m2
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